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KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28
Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si
http://knjigarna.slomsek.net

KRST • OBHAJILO

Odprto:
pon. – pet.: 8h – 19h
sob.: 8h – 12h

BIRMA • POROKA

Nova kolekcija sončnih očal
in korekcijskih okvirjev.
Na zalogi vrhunska sončna očala
Randolph in Serengeti.

Okulistični pregledi vsak torek
od 14. do 18. ure. Naročilo na 04 512 67 51.
Delovni čas od 8. do 19. ure, ob sobotah
od 9. do 12. ure.

Optika Krmelj, Simon Krmelj, s. p.,
Šolska ulica 2, Škofja Loka
telefon: 04/512 67 51
www.optika-krmelj.com

Ognjisce d.o.o., Trg Brolo 11, Koper

Za lepe praznike
in spomine,
knjigarna
Ognjišče poskrbi!
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Dva nova zdravnika družinske medicine

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

• Objavili ste pravila o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva. Komu natančno bodo
namenjena ta sredstva?
»Sredstva za namene pokroviteljstva
so namenjena tistim, katerih redne
dejavnosti ne financiramo preko razpisov na področju kulture, športa in
mladine; pa vendar ustvarjajo vsebino, ki prinaša dodano vrednost za
našo skupnost; ki naredijo kakšen poseben projekt, mogoče takega, ki se ga
ni dalo načrtovati že na začetku leta,
pa se vmes zgodi in si zasluži tudi
podporo Občine Škofja Loka.«
• Na področju info točke v starem
mestnem jedru se obetajo določene
spremembe.
»Turistično društvo, ki je do zdaj opravljalo tudi funkcijo turistično-informativnega centra, tega v prihodnje
ne bo več delalo, mi pa mislimo, da v

starem mestnem jedru še vedno potrebujemo info točko za vse obiskovalke
in obiskovalce. Zato smo v proračunu
predvideli takšno spremembo in se dogovorili, da za zdaj Razvojna agencija
Sora, ki že upravlja info točko na Petrolu, ki sicer promovira vse štiri občine
na Loškem, vzpostavi informacijsko
pisarno v samem mestnem jedru. Govorimo o lokaciji, kjer je do sedaj delovalo Turistično društvo in Pasijonska
soba, torej v Kajfeževi hiši. Z Razvojno
agencijo Sora smo se dogovorili, da
bodo malo predelali prostore in jih
drugače vzpostavili do začetka vrhunca turistične sezone. Takšen turistično-informativni center bo primarno
namenjen informacijam za turiste in
sekundarno prodaji spominkov in preostalim dejavnostim.«
• Za ključno zemljišče bo občina
uveljavljala predkupno pravico. Kje
natančno je to zemljišče in čemu naj
bi bilo namenjeno?

Tine Radinja na osmem Jesenkovem popoldnevu / Foto: Tina Dokl

»Predkupno pravico smo uporabili pri
prodaji zemljišča na Kapucinskem
predmestju. Verjamemo, da lahko za
neko začasno rabo dobro zapolnjuje
potrebe parkiranja. Pa tudi za kasnejše, bolj celostno urejanje tega področja
tako z infrastrukturo kot z zelenimi
površinami. Za omenjeno zemljišče
bomo odšteli 115 tisoč evrov.«
• Na občinskem svetu je bilo opozorjeno in tudi veliko občanov je poudarilo problem velikega kupa embalaže na odlagališču v Dragi. Odvoz
je v pristojnosti države, a očitno je
treba nekaj ukreniti, ker trenutno
stanje resnično bode v oči …
»Področje embalaže ni kritično samo v
Škofji Loki, ampak je v celotni Sloveniji
situacija podobno slaba ali alarmantna. Ker danes niti država ni dolžna oziroma ne more poskrbeti za ta problem,
se je nekdanji minister Leben odločil za
interventni zakon na področju zbiranja
ločenih frakcij oziroma prav embalaže
z namenom rešitve trenutne situacije.«
• Šport je področje, ki ste mu tudi
v svojem programu namenili veliko
pozornosti. Občane zanima, kdaj se
bo uredila trim steza za gradom?
»Trim steza za gradom, ki je bila v
lanskem letu prenovljena, se bo letos
še urejala v tistih točkah in postajah,
ki niso dokončno urejene. Poleg tega
bomo nadgrajevali telovadnice v naravi. Telovadnica v naravi v Gorajtah
se je odlično prijela in je izjemno obiskana. Radi bi vzpostavili še telovadni
otok na področju nekdanje vojašnice,
v Podlubniku in še kje. Imamo tudi
novo telovadnico v naravi, ki jo je
Krajevna skupnost Trata vzpostavila
v tamkajšnjem gozdičku. Pozitiven
odziv občanov je zopet ključen. Trim
steza dolga leta ni bila samo zanemarjena, ampak tudi slabo obiskana.
Od lanske prenove pa opažamo vedno
več obiskovalcev.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

V škofjeloškem zdravstvenem domu dva nova zdravnika družinske medicine
vpisujeta paciente. Nekaj mesecev pa bomo brez ene redne pediatrične
ambulante.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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Mislim, da ima tudi področje Kamnitnika poleg Gorajt zelo
velik potencial, ki bi se ga dalo urediti in izkoristiti za področje športa in rekreacije.«
• V zadnjem intervjuju za Loške novice ste dejali, da ste
že ustanovili posebno skupino, ki bo odločala o novi lokaciji zdravstvenega centra. V marcu sta bili v obstoječem
zdravstvenem domu odprti dve ambulanti družinske medicine, pridobili pa so tudi nov sodoben rentgen. Vseskozi
se poudarja, da loški zdravstveni dom prostorsko poka po
šivih, hkrati pa se sooča tudi s kadrovsko stisko. Glede na
pozitivno rodnost naše občine in glede na očitno preobremenjenost loških pediatrinj, ki naj bi tudi zato odhajale
drugam, je na mestu vprašanje, kaj bi se dalo storiti, da bi
v Loki imeli pet pediatričnih ambulant?
»Občina Škofja Loka mora predvsem poskrbeti za primeren
prostorski razvoj zdravstvene dejavnosti. Z analizo v lanskem letu in z delom skupine je bilo ugotovljeno, kakšen
velik primanjkljaj je pri prostorski situaciji. Medtem pa javni zavod za to področje, to je Osnovno zdravstvo Gorenjske,
skrbi tako za finančni kot za kadrovski ustroj ter nivo kakovosti javnega zdravstva. Mislim, da zmoremo bolje. Na
kadrovskem področju občina ne more ne vplivati ne pomagati. Naša naloga je torej, da kar najbolj pomagamo s tem,
da je dovolj prostora za ambulante, da so te primerno opremljene. Veseli me, da smo ne samo odprli nove ambulante
in rentgen, še bolj to, da smo na področju splošne medicine
pridobili dva nova družinska zdravnika, ki trenutno tudi
vpisujeta občanke in občane z našega območja. Tako da na
tem segmentu trenutno nimamo težav. Imamo jih pa na
pediatriji, ker ena zdravnica manj pomeni ogromno.
Verjamem, da so tudi v Osnovnem zdravstvu Gorenjske takoj pristopili k iskanju nadomestnega pediatra in po mojih
informacijah so jo tudi našli. Verjamem, da se zavod trudi
reševati to problematiko. Naj pa poudarim, da imajo vsi, ki
so stari 18 let, zdaj odlično priložnost, da izberejo svojega
osebnega družinskega zdravnika, ker sta pred kratkim dva
odlična zdravnika odprla ambulanti v zdravstvenem domu
in vpisujeta nove paciente. Še vedno je od petsto do šeststo
že odraslih, starih 18 in več let, ki so še vedno vpisani v pediatrične ambulante. Pozivamo jih, naj sami prenesejo svoje
kartone in se vpišejo k družinskim zdravnikom. Toliko pacientov manj se bo poznalo tudi na pediatričnem oddelku.«
• Zadnjo soboto v marcu je potekala čistilna akcija, na
katero se je odzvalo veliko občanov. Posebnega čiščenja
pa ste se lotili tudi občinski funkcionarji.
»Res je, del so čistilne akcije po krajevnih skupnostih, ki so
vedno dobro obiskane. Na tem mestu bi se zato rad zahvalil
vsem akterjem in prostovoljcem. Na občini pa smo si zadali
cilj, da izboljšamo okolje tudi v smislu odvečnih stvari, ki so
se čez zimo ali leta nabrale. Tako smo se že sprehodili skozi
mesto in pregledali, kaj je treba popraviti v smislu čistoče in
urejenosti mesta. Ne samo infrastrukturno. Tako že poteka
popis odvečnih tabel, ki mogoče že desetletja kažejo nekaj,
česar ni več. Tudi na javnih površinah je treba urediti še marsikaj, kar čaka že vrsto let. Rad bi, da poletno sezono pričakamo urejeni!«

Svetniki se predstavijo
V Loški hiši smo 20. marca opravili žrebanje vrstnega reda predstavitev občinskih svetnikov v Loških novicah. Na žrebanje, ki
je bilo javno, je prišla tudi svetnica Komunalno ekološke liste
Zorica Škorc. Takoj smo jo poprosili, da žrebanje opravi ona, kar
je z veseljem in dobrovoljo tudi storila. V Loških novicah se bo
imelo priložnost predstaviti vseh 28 svetnikov. V tokratni številki sta to Igor Drakulić in Roman Hartman.

OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBVESTILO
Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine
Škofja Loka objavljen:

JAVNI RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka v letu 2019
(kontakt: Irena Studen, 04/ 51 12 313
in Majda Luznar, 04/51 12 702).
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na
voljo na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.
si pod rubriko Razpisi in v pisarni Vložišča – Glavne pisarne
Občine Škofja Loka v pritličju, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Datum: 9. 4. 2019
NAROČNIK: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Tine Radinja, l.r
ŽUPAN
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Sprejeli Lokalni energetski koncept
Na podlagi Lokalnega energetskega koncepta se načrtujejo prostorski in
gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih
služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov
energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Omenjeni dokument tako omogoča spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije ter sprememb
energetskega in okoljskega stanja; kreiranje kratkoročne
in dolgoročne energetske politike; oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev energetskega razvoja; pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega
stanja in s tem tudi stanja okolja.
Lokalni energetski koncept, ki je objavljen na spletni strani občine, je sprejet za obdobje desetih let, vsako leto pa
naj bi občinskemu svetu poročali o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta in njihovih učinkih.
Zastavljeni cilji zahtevajo tudi določena sredstva. Tako je
za izvajanje energetskega menedžmenta ocenjen strošek
deset tisoč evrov letno, za izvajanje energetskega knjigovodstva 18 tisoč evrov, za energetsko sanacijo javnih objektov bo strošek odvisen od velikosti objekta in potrebnih
ukrepov; prav tako bo sanacija javne razsvetljave vključena v vsakokratni proračun itd.
V lanskem letu so bile izvedene številne aktivnosti s področij učinkovite rabe energije, izrabe obnovljivih virov in

oskrbe z energijo. Med drugim so vzpostavili energetski
atlas občine, zamenjali okna na Žigonovi hiši in deloma
na OŠ Škofja Loka – Mesto, sanirali razvode ogrevanja na
OŠ Ivana Groharja, za zamenjavo in prilagoditev svetilk
javne razsvetljave je občina lansko leto namenila dobrih
sto tisoč evrov, pri čemer ocenjuje, da bo prihranek pri teh
svetilkah kar sedemdeset odstotkov. Za vzpostavitev sistema merilnih naprav za spremljanje kakovosti zunanjega
zraka in hrupa so namenili štirideset tisoč evrov. Omeniti
pa velja tudi, da bo energetska vrednost novega Vrtca Kamnitnik skoraj nič.
Z ukrepi nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Predvideni so
razširjeni energetski pregledi, ukrepi za doseganje večje
učinkovitosti javne razsvetljave, za kar je predvidenih petdeset tisoč evrov, sprememba energenta za ogrevanje občinskih stavb itd.
V obdobju od 2007 do 2013 je občina izvedla številne energetske sanacije občinskih stavb, predvsem osnovnih šol in
vrtca. Iz tega naslova so v lanskem letu zabeležili zmanjšanje toplogrednih plinov za 183 ton, prihranili stroške za
električno energijo v višini dobrih pet tisoč evrov, za dobravo energentov (toplote) pa kar 45 tisoč evrov.

Višja turistična taksa
OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen razpis:
Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine
Škofja Loka za leto 2019.
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka
www.skofjaloka.si, pod rubriko Novice in objave/Razpisi,
javna naročila, natečaji …, ter v sprejemni pisarni Občine
Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Številka: 354-14/2019
Datum: 25. 3. 2019 		

Občina Škofja Loka
Tine Radinja l.r.,
župan

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Turistična in promocijska taksa od začetka tega meseca skupaj
znašata dva evra. Doslej je turistična taksa v občini Škofja Loka
znašala 1,15 evra na osebo na nočitev. Po zakonodaji ta lahko
znaša največ do 2,50 evra. Pomembna novost je, da morajo od
letošnjega leta nastanitveni ponudniki turistom zaračunavati
tudi promocijsko takso, ki znaša 25 odstotkov vrednosti turistične takse. Promocijska taksa je namenjena dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične organizacije. Z novim odlokom,
ki so ga svetniki sprejeli na zadnji občinski seji, turistična taksa
od 1. aprila znaša 1,60 evra, promocijska pa 0,40 evra, skupaj
torej dva evra. Po predvidevanjih občine se bodo prihodki iz
naslova turistične takse na osnovi trenutnih trendov števila nočitev povečali za štirideset odstotkov. Odlok določa tudi višino
kazni za nastanitvene ponudnike v primeru, da ne pobira in ne
vodi evidence obeh taks. Svetniki so si bili enotni, da je nujno
treba zagotoviti občinski inšpekcijski organ, ki bo nadziral izvajanje novega odloka.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
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IGOR DRAKULIĆ, LISTA MIHA JEŠE
IN PRIJATELJI LOKE

ROMAN HARTMAN,
SDS

Všeč nama je, da je mir in
ni gneče!

Občina naj bo prijazna za vse
prebivalce

V prejšnjem sklicu občinskega sveta sem se večinoma
ukvarjal z različnimi projekti s področja turizma in
malega gospodarstva. Bil sem član odbora za gospodarske dejavnosti, obrt, turizem in kmetijstvo. Tudi v
novem sklicu bo tako.
V času, ko tudi v Sloveniji spremljamo naval turistov
in se sprašujemo, kdaj bodo turisti množično odkrili
Škofjo Loko, včasih pozabimo, da vsi turisti niso enaki.
Enim so všeč množica, gneča in hrup. Imamo tudi drugačne turiste, takšne, kot je bil malce starejši par iz zahodne Evrope, ki ga je na Mestnem trgu ujel novinarski
mikrofon: »Všeč nama je, da je mir in ni gneče.«
Ali Škofjo Loko v turističnem smislu lahko tržimo kot
oazo miru? Zakaj pa ne? Na sprehodu ob Sori boste
morda lahko srečali ribiča, ki vam bo povedal, katere ribe so skrite pod gladino in kako skrbijo za njihov
zarod. Obe Sori ponujata številne samotne kotičke,
kjer se lahko kopate, sončite in v udobnem ležalniku
prebirate knjigo ali dremate. Z lokalnim vodnikom
se lahko odpravite na raziskovanje loškega krasa ali
z jamarjem obiščete kraško jamo. S kolesom ali peš
se lahko odpravite na neobljudene poti v loškem zaledju, se ustavite v gozdičku in si privoščite malico.
Morda najdete tudi kakšen gozdni sadež. V trgovinah v
starem mestnem jedru so številni mojstri svoje obrti,
ki prenašajo svoje znanje z generacije na generacijo.
Presenečeni boste, s kakšnim žarom vam bodo zaupali kakšno skrivnost iz svojih obrtnih delavnic. Samo
vprašati jih morate. V Loškem muzeju se lahko prestavite nekaj stoletij v zgodovino in si predstavljate,
kako je življenje potekalo nekoč, v drugih časih. Srednjeveško Loko boste lahko spoznali tudi med reševanjem skrivnosti Margaretinega prstana ali z obiskom
Romualdove poti.
Vsakodnevno življenje nas že tako in tako stalno bombardira z najrazličnejšimi dražljaji. Stalno hitimo, zamujamo. Dan ima premalo ur.
A treba se je znati ustaviti, zadihati, pozabiti na vsakdanje skrbi, se sprostiti in uživati. Škofja Loka mora
ostati oaza miru. Prevelika turistična gneča ji ne bi
godila, saj bi bili nezadovoljni vsi – tako meščani kot
turisti. Neskončno zgodb, ki jih ponuja Škofja Loka z
obema dolinama in tremi pogorji, si lahko povemo
tudi brez trušča. Tako jih bomo slišali še bolje.

Sem član stranke SDS od leta 2009. Vsa leta ponosno
delam in promoviram našo stranko v svojem okolju.
V prejšnjem mandatu in tudi sedaj sem član Odbora
za opremljanje stavbnih zemljišč, gospodarjenje z nepremičninami in stanovanjsko gospodarstvo. V tem
mandatu pa sem tudi član Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Tudi drugi mandat sem podpredsednik sveta Zavoda
za šport Občine Škofja Loka.
Mislim, da stranka s svojimi dejanji in delom veliko
prispeva k povezovanju in uspešnemu delovanju v občinskem svetu. Člani občinskega sveta tako v prejšnjih
sklicih kot tudi v sedanjem sklicu se trudimo, da bi se
v naši občini postorilo čim več projektov, ki so potrebni
za dobro življenje in počutje občanov, tako da bi bila
občina prijazna za vse prebivalce tega območja.
V tem mandatu se bom skupaj s stranko zavzemal, da
bi se čim prej uredile kolesarske povezave proti občini
Železniki, občini Gorenja vas - Poljane in naprej v občino
Žiri. Nujno potrebno pa je urediti tudi kolesarske povezave proti Žabnici in Kranju ter Medvodam in naprej proti
Ljubljani. Čim prej pa je treba pristopiti k izvedbi projekta
ceste od Trate prek Dobrav do ceste Kranj–Jeprca.
Občina bi morala z vsemi možnimi sredstvi pozvati
državo, da čim prej sanira kompletno Kidričevo cesto
od Lipice do rondoja na Grencu. Treba je tudi z vsemi
sredstvi pritisniti na državo, da se začne izvajati projekt severne obvoznice.
Občina bi po svojih zmožnostih, ki jih ima, morala angažirati prejemnike socialnih pomoči za urejanje in čiščenje okolice, vodotokov in podobno na področju občine.
Moti me tudi to, da občina nima posluha za vse humanitarne organizacije. Navedel bom samo en primer:
občina namenja društvu Gorska reševalna služba Škofja Loka samo nekaj tisoč evrov, za azil za male živali
pa več kot štirideset tisoč evrov.
Na koncu pa naj omenim še prenizko povprečnino države, ki jo namenja občini. Po mojem mnenju bi lahko
dosegli povišanje s pomočjo Združenja občin Slovenije.
Občina bi morala poskrbeti, da s pomočjo države počrpa čim več sredstev iz Evropske unije.
Upam, da nam bo uspelo izvesti vsaj nekaj projektov,
ki sem jih omenil, bo pa potrebnega veliko angažiranja občinske uprave, da se nekateri cilji izpeljejo.
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Investicijsko naravnan
proračun

Občina
Škofja Loka

Na zadnji seji so svetniki v drugem
branju potrdili 27,4 milijona evrov težak
proračun, pri katerem 46 odstotkov
vseh odhodkov predstavljajo investicije.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Trajn(ostn)e aktivnosti za
našo skupnost!
2019

Trajn(ostn)e
aktivnosti za našo
skupnost!

8. Jesenkovo popoldne v Škofji Loki
– poljudnoznanstvena prireditev
za popularizacijo znanosti:
predstavitev področij ved in strokovnih področij, ki jih
razvija Biotehnična fakulteta in nagrajenih diplomskih del
ter predavanje Jesenkovega nagrajenca za leto 2018
sobota, 6. april, 9.00 - 13.00, Kapucinski trg

E-cikliraj!: mobilno zbiranje
odpadne Električne in Elektronske
opreme
četrtek, 11. april, ob 19.00,
Upravna enota, Velika sejna soba, Poljanska cesta 2

Kakovost zraka in zdravje ljudi v
Škofji Loki: okrogla miza in pogovor s strokovnjaki
Nacionalnega inštituta za zdravje, ARSO in Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano MB
torek 16. april, 10.00 – 12.00,
Trg pod gradom

NEKTEO ambasador: predstavitev

najsodobnejše mobilne ekološke učne prikolice

drevesa za nas in prihodnje generacije,
predavanje o pomenu ohranjanja mestnega zelenja
Občina
Škofja Loka

Zero Waste / brez odpadkov

predstavitev trajnostnega projekta z vizionarskim ciljem, ki
vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k
posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni
materiali surovina za nekoga drugega.
sobota, 11. maj, ob 10.00,
mestno središče Škofje Loke in njegova okolica

Jane’s Walk: Kaj dela mesto živo?
tradicionalni tematski urbani sprehod

Napoved dogodkov in prireditev, ki bodo v okviru projekta
Loško je ekološko potekale v naslednjih mesecih:
maj 2019

Škofja Loka nekoč in danes
ambientalna fotografska razstava

september 2019
Hodimo prireditve v sklopu Evropskega tedna
mobilnosti 2019 na temo hodljivosti mest
oktober 2019

sreda, 8. maj, ob 19.00,
Loški muzej, Grajska pot 13

Le kaj bi z grajskimi lipami?

četrtek, 9. maj, ob 10.00,
Upravna enota, Velika sejna soba, Poljanska cesta 2

Vrednote prostora v zgodbah
dreves in skrivnostih alpskega
sveta zaključni dogodek

www.skofjaloka.si/objave/292

Poslovna komunikacija
v angleškem jeziku
Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na brezplačno usposabljanje na temo poslovne
komunikacije v angleškem jeziku. Potekalo bo 7. in 9. maja ter
je namenjeno mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter
potencialnim podjetnikom. Usposabljanje je brezplačno, a se
je nanj treba pravočasno prijaviti. Na usposabljanju boste ponovili osnovne slovnične strukture, se naučili predstaviti sebe
in podjetje ter se urili v poslovni pisni in govorni komunikaciji.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

sreda, 3. april, ob 12.00 in 19.00,
Sokolski dom, Mestni trg

Od prvega do drugega branja proračuna za leto 2019 so
prihodki višji za približno 240 tisoč evrov, kar je posledica
realnejše ocene in spremenjenih okoliščin. Prihodki tako
znašajo 25,7 milijona evrov. Narasli so tudi odhodki, in
sicer za 177 tisoč evrov, in skupno znašajo 27,4 milijona
evrov. Kot je povedala direktorica občinske uprave Špela
Justin, 12,5 milijona evrov oziroma kar 46 odstotkov predstavljajo investicije. »Slovensko povprečje je 37 odstotkov,
kar pomeni, da je naš proračun precej nadpovprečno investicijsko naravnan,« je še dodala Justinova. Za področje
izobraževanja namenjajo 43 odstotkov oziroma 11,7 milijona evrov; za kulturo in šport 14 odstotkov in za promet
2,9 milijona oziroma 11 odstotkov. Omenjene tri postavke
predstavljajo skoraj sedemdeset odstotkov vseh odhodkov.
Ob koncu lanskega leta je bila škofjeloška občina zadolžena za 10,8 milijona evrov oziroma 472 evrov na prebivalca;
ob koncu letošnjega leta pa je predvidena zadolžitev v višini 12,2 milijona evrov oziroma 533 evrov na prebivalca.
V nadaljevanju so svetniki proračun sprejeli, sprejeli pa
so tudi nekaj amandmajev. Med njimi, da se na merilnih
mestih Frankovo naselje in Virmaše postavita dve referenčni postaji za merjenje kakovosti zunanjega zraka, pri
čemer se postavka zviša za 19 tisoč evrov. Potrdili pa so
tudi amandma, da se za 114 tisoč evrov poviša postavka za
nakup zemljišč, saj občina namerava kupiti zemljišče na
Kapucinskem trgu.
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Spodbujanje kakovostne obnove
Občina Škofja Loka že od osemdesetih let prejšnjega stoletja z razpisi spodbuja
kakovostno obnovo stavbne dediščine in pomaga lastnikom pri obnavljanju.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Od lanskega leta dalje lahko na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Škofja
Loka sodelujejo tudi lastniki drugih zvrsti registrirane nepremične kulturne dediščine. V škofjeloški občini je trenutno v
Register nepremične kulturne dediščine vpisanih 344 enot. Z
občinske uprave občanom priporočajo, da v Registru preverijo, ali so morda lastniki katere izmed enot kulturne dediščine ali katerega izmed elementov, ki leži v območju dediščine
in je nosilec varovanih vrednot. Register je dostopen na spletni strani Ministrstva za kulturo (rkd.situla.org.)
Ker želi Občina Škofja Loka spodbuditi tudi obnovo kozolcev, naj poudarimo, da so do sofinanciranja obnove v okviru razpisa upravičeni tako kozolci, ki so v Registru vodeni
kot samostojna enota kulturne dediščine, kot kozolci, ki so
kot dediščina evidentirani v sklopu domačije ali kulturne
krajine, ki je prepoznana za območje kulturne dediščine.
V letu 2019 je za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini namenjenih 79 tisoč evrov. Vsaka

V letu 2019 je za sofinanciranje projektov
varovanja kulturne dediščine v občini
namenjenih 79 tisoč evrov. Vsaka vloga, ki
je vezana na enoto kulturne dediščine, se
lahko glede na merila v razpisu sofinancira od
trideset do petdeset odstotkov upravičenih
stroškov, pri čemer je zgornja meja
sofinanciranja vloge deset tisoč evrov.

vloga, ki je vezana na enoto kulturne dediščine, se lahko
glede na merila v razpisu sofinancira od trideset do petdeset odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer je zgornja
meja sofinanciranja vloge deset tisoč evrov.
Zaradi zagotavljanja kakovostnega obnavljanja morajo biti
projekti varovanja kulturne dediščine skladni s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
imeti veljavno kulturnovarstveno soglasje. Za posege na območju širšega območja starega mestnega jedra Škofje Loke
je treba pridobiti tudi pozitivno mnenje Odbora za prenovo.
Z občinske uprave prav tako priporočajo, da zainteresirani
prijavitelji pred prijavo na razpis poleg razpisne dokumentacije pregledajo tudi Pravilnik o sofinanciranju projektov
varovanja kulturne dediščine v občini Škofja Loka, Navodila za obnovo stavb kulturne dediščine, ki jih lahko najdejo
na spletni strani občine ali prevzamejo na Oddelku za okolje, prostor in občinsko redarstvo, ter Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, ki so objavljene na
spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

SKUPINA ZA LEPŠO LOKO in OBČINA ŠKOFJA LOKA
vabita na

18. CVETLIČNI
SEJEM
Mestni trg Škofja Loka,
sobota, 27. 4. 2018, od 8.00 do 13.00

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen
Javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja
kulturne dediščine v občini Škofja Loka za leto 2019
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si pod zavihkom
Novice in objave > Razpisi, javna naročila, natečaji …
Datum: 8. 4. 2019
Številka: 622-003/2019

Tine Radinja l.r.
ŽUPAN

BREZPLAČNO PREDAVANJE
UPORABNE RASTLINE V OKRASNEM VRTU
BO 10. 4. OB 18IH
V SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA
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Komandir Policijske
postaje Škofja Loka
Sašo Eniko je predstavil
poročilo o varnosti za
preteklo leto.
KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ
Uvodoma je komandir Eniko dejal, da je
dobrina, kot je varnost, zelo pomembna. Meni, da je bila varnost v Škofji Loki
v preteklem letu dobra.
V lanskem letu so zabeležili 318 kaznivih dejanj, leto prej pa 262. Preiskanost
pa je bila lani občutno višja in je zna-

šala sedemdeset odstotkov, leta 2017
pa petdeset odstotkov. Velik porast so
zabeležili na področju gospodarske kriminalitete, saj so lansko leto obravnavali 155 tovrstnih dejanj, leta 2017 pa 38.
Pri vlomih in tatvinah velja poudariti,
da oškodovanci pogosto zanemarjajo
splošne standarde samozaščitnega obnašanja, nemalokrat pa tudi dejanja
naznanijo po daljšem časovnem obdobju, ko so uničeni morebitni sledovi, ki
jih je na kraju pustil storilec. Na področju kaznivih dejanj zoper življenje in
telo so obravnavali 17 kaznivih dejanj.
Večina teh dejanj je bila posledica prepirov, ki so prerasli v fizična obračunavanja.
S področja prepovedanih drog so
obravnavali eno kaznivo dejanje ter
izdali deset odločb kršiteljem zaradi
kršenja določil Zakona o proizvodnji
in prometu s prepovedanimi drogami.
Lani so veliko pozornost namenili tudi

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka

RAZPISUJE

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posameznikom,
pravnim osebam zasebnega in javnega prava, različnim skupnostim in organizacijam ter društvom s prebivališčem oziroma sedežem v občini naslednja priznanja:
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE za izredno delovanje in stvaritve na posameznih področjih družbenega življenja in dela ter
za pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine v širšem
družbenem prostoru.
Podeli se lahko največ en naziv častnega občana.
ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno uspešno in družbeno pomembno delo na posameznih področjih
družbenega življenja ali za dosežke, ki so trajnejšega pomena in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.
SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in
družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelita se lahko največ dva srebrna grba občine.
BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za pomembne dosežke na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi občine.

kaznivim dejanjem s področja družinskega nasilja. Tako so v vseh zaznanih indicih, bodisi da so jih dobili od
drugih služb ali do njih prišli z lastno
dejavnostjo na terenu, ugotavljali, ali
so podani elementi za sum kaznivega dejanja nasilja v družini. Tako so
lani obravnavali devet kaznivih dejanj
nasilja v družini. Na področju varstva
javnega reda in miru so loški policisti
obravnavali 129 kršitev.
Lani se je zgodilo 310 prometnih nesreč, pri čemer je bilo hudo telesno poškodovanih sedem udeležencev, lahko
telesno poškodovanih pa 46. Smrtnih
žrtev ni bilo, letošnje leto pa se je na
tem področju, žal, začelo slabo. Policisti so izvedli za skoraj dvajset odstotkov več represivnih ukrepov kot leto
poprej. Komandir Sašo Eniko je varnostno statistiko sklenil z besedami:
»Čeprav nas je premalo, se bomo še
naprej trudili biti najboljši.«

Pobude za podelitev priznanj lahko podajo občani, skupine
občanov, pravne osebe zasebnega in javnega prava, skupnosti in organizacije ter društva.
Pobuda mora vsebovati:
• navedbo vlagatelja pobude,
• i me in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv pravne

osebe in naslov predlaganega dobitnika priznanja občine,
•u
 temeljitev pobude za prejem priznanja občine, dosežene

uspehe pri delu in javnem delovanju na posameznih
področjih družbenega življenja v občini, Sloveniji in svetu,
•p
 redlog za podelitev vrste priznanja občine iz 2. člena

tega odloka.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja, ki podpirajo pobudo.
Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati samega
sebe ali svojega družinskega člana.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.
Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, do petka, 10. MAJA 2019, s pripisom na
ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2019« ali po e-pošti na naslov: obcinski.svet@skofjaloka.si do 24.00 ure.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednica
Mag. Melita REBIČ l.r.

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Varnost je bila
dobra
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Letni program športa

V zeleno smer

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

KLAVDIJA ŠKRBO KARABEGOVIĆ

Z letnim programom športa se določi obseg in vrsta področij
športa, ki se financirajo iz občinskega proračuna, ter višina
sredstev in način sofinanciranja. V programu so določena tudi
posebna določila, ki urejajo vrednotenje na podlagi razvrščanja športnih panog, število priznanih programov v starostnih
skupinah, število priznanih športnih prireditev in udeležencev
mednarodnih tekmovanj ter vrednotenje promocijskih in šolskih športnih tekmovanj in programov. Posebno so urejeni kriteriji za delitev subvencije uporabnikom športnih dvoran. Skupaj bo za področje športa Občina Škofja Loka letos namenila
slabih osemsto tisoč evrov, od tega dobrih štirideset odstotkov
za dejavnost športnih klubov in društev. Največji delež, in sicer 144 tisoč evrov, je namenjenih za športno vzgojo otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Za športne
objekte in druga področja športa se namenja slabih šestdeset
odstotkov vseh sredstev. Za investicijsko vzdrževanje objektov
letos namenjajo 15 odstotkov, veliko pozornost pa bodo namenili tudi ureditvi športnega kompleksa Gorajte, za kar je v proračunu namenjenih 115 tisoč evrov. Po 30 tisoč evrov bo šlo za
subvencije uporabnikom športnih dvoran, za podporo žičniški
dejavnosti v občini in za rekreativne projekte.

Razvojna agencija Sora je za destinacijo Škofja Loka vložila prijavo v Zeleno shemo slovenskega turizma in lani februarja je
Škofja Loka prejela znak Slovenija Green Destination Silver.
Omenjena shema je celovito zasnovan nacionalni sistem za
pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh
stebrih trajnostnega razvoja – okoljskem, družbenem in ekonomskem. Na poti do znaka je Razvojna agencija Sora zbirala
podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter k trajnostnemu razmišljanju spodbujala lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike. Ker so ugotovili, da
nekaterih meril še ne dosegamo, so pripravili akcijski načrt
ukrepov za nadaljnje delo izboljšanja trajnostnega poslovanja. »Z ukrepi na ravni Občine Škofja Loka in Razvojne agencije
Sora – Turizma Škofja Loka bomo poskušali uvesti izboljšave,
ki bodo zadostile zahtevam v merilih,« je povedala Andreja Križnar s Turizma Škofja Loka. Pridobitev znaka Škofji Loki kot turistični destinaciji prinaša tržno prednost. Znak namreč potrjuje,
da je turistična ponudba trajnostno naravnana, kar postaja vse
pomebnejši kriterij pri izbiri počitniške destinacije vedno večjega števila ozaveščenih turistov. Zato je Škofji Loki v interesu, da
srebrni znak ohrani oziroma ga v prihodnosti še nadgradi.

SOKOLSKI DOM ŠKOFJA LOKA APRIL 2019
RAZSTAVE

Mladi Ločani

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka

Pasijonska razstava »Svetloba«

Ruske romance

Torek, 9. 4., ob 9.00 do 16.00 Mednarodni posvet e-Regije
»Zagotavljanje e-storitev za starejše«
Sreda, 10. 4., ob 18.00 Predavanje »Uporabne rastline
v okrasnem vrtu«
Pasijonska razstava »Svetloba« slikarja
Jošta Snoja (razstava bosta na ogled do
Četrtek, 11. 4., ob 19.30 Profesor Kuzman mlajši –
23. 4.)
monokomedija o di(v)jakih in (m)učiteljih
Petek, 12. 4., ob 19.00 Koncert pevskega zbora Lubnik |
Četrtek, 25. 4., ob 17.30
Generacije pojejo
Odprtje razstave Društva upokojencev
Škofja Loka »Naših 70 let«
Sobota, 13. 4., ob 18.00 Mednarodni cikel koncertov:
(razstava bo na ogled do 8 .5.)
Blagoslovi me, moj talisman
Ponedeljek, 15. 4., ob 19.00 128. Glasova preja |
Sobota, 11. 5., ob 18.00
Med evangelijem in filozofijo (dr. Anton Stres)
Odprtje razstave ob 65 letnici društva
Torek, 16. 4., ob 19.30 Koncert »Ljubljana-Hongkong« | Mešani
tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
mladinski zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije in
(razstava bo na ogled do 19. 5.)
Fantovski zbor Wah Yan College Kowloon iz Hongkonga
Sreda, 17. 4., ob 19.30 Kristalni abonma | Mladi Ločani
(Ana Julija Mlejnik, violina in Tomaž Hostnik, klavir)
Sreda, 24. 4., ob 18.00 Letni koncert učenk
in učencev Glasbene šole Škofja Loka
Sokolski dom je v času razstav odprt:
Četrtek, 25. 4., ob 17.30 »Naših 70 let«|
od torka do petka od 10. do 12. ure in
Društvo upokojencev Škofja Loka
od 17. do 19. ure
Petek, 26. 4., ob 17.00 Slovesnost ob dnevu
ob sobotah od 9.30 do 12.30 ure
upora proti okupatorju
ob nedeljah od 9.30 do 12.30 ure in
Sobota, 4. 5., ob 20.00 Dobrodelni koncert Karitas
od 17. do 19. ure
Petek, 10. 5., ob 19.00 Letni koncert mladinskega
mešanega pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka
Nedelja, 12. 5., ob 18.00 Območno srečanje
pevskih zborov
Mestni trg 17 Ι 4220 Škofja Loka Ι (04) 511 23 35 Ι www.sokolskidom.si
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Učinkovite so naloge, ki razvijajo veščine
V Osnovni šoli Ivana Groharja so pred časom gostili učiteljico Cristo Hazell
iz Anglije, ki je za učitelje pripravila tudi predavanje z naslovom Dodeljevanje
učinkovitih domačih nalog ali kar brez njih.
MATEJA RANT
Učiteljica tujih jezikov Crista Hazell
je dopoldne v šoli poskrbela za popestritev pouka angleškega jezika v vseh
treh triadah, po pouku pa je sledilo še
predavanje, na katerem je spregovorila o učinkovitosti dodeljevanja domačih nalog. Raziskave v angleških šolah
so namreč po njenih besedah pokazale, da imajo domače naloge v začetnih
razredih zelo malo učinka in jih zato
učencem ni smiselno dodeljevati.
Drugače je v višjih razredih, kjer pa
bodo imele domače naloge prav tako
učinek le, če bodo predvidevale kakovostno zadolžitev, je poudarila Crista
Hazell. "Otroci morajo vedeti, kaj je
namen domače naloge in kaj bodo
z njo pridobili. Če jim nekaj naročiš,
mora imeti smisel. Ob takem pristopu
se bodo učenci iz tega tudi kaj naučili
in razvijali ključne veščine."
Cristo Hazell so v Osnovni šoli Ivana
Groharja predstavili kot izjemno jezikovno učiteljico in izkušeno vodjo,
ki je priznanje za svoje delo pred nedavnim prejela tudi z imenovanjem v
svet prestižnega Združenja za jezikovno poučevanje (Association for Language Learning) in uvrstitvijo na britanski seznam stotih najvplivnejših oseb,
ki jih velja spremljati na Twitterju.
Kljub dolgoletnim izkušnjam na vodstvenih funkcijah v več šolah je njeno
srce še vedno v učilnici. "Kar resnično dobro počne in kar jo druži tudi z
nejezikovnimi učitelji, je neverjetna
sposobnost ustvariti idealno učno
okolje: zavzeto, aktivno, spodbudno in
izzivalno okolje, v katerem se učenci
ne le učijo, temveč tudi prepoznajo
lasten napredek." V svojem predavanju za učitelje na OŠ Ivana Groharja
je tudi iz lastnih izkušenj v razredu
spregovorila o domačih nalogah. Kot
je poudarila, domače naloge ne smejo

Crista Hazell
biti samo nadaljevanje obveznosti, za
katere je v šoli zmanjkalo časa, ampak so namenjene utrjevanju znanja.
Svojim učencem zato pogosto dovoli,
da pridobljeno znanje izrazijo tudi
prek pesmi ali na podobne ustvarjalne načine, je priznala. Po njenem
prepričanju je pomembno tudi, s kakšnim odnosom otrokom dodeliš domačo nalogo. "Če že učitelj s svojim
vedenjem pokaže, da je naloga nekaj
napornega, je učenci prav gotovo ne
bodo opravljali z navdušenjem. Ko so
domače naloge zgolj obveza, njihov
učinek mogoče na koncu ni tak, kot
bi si želeli." Veliko učencev namreč po
njenih izkušnjah domačih nalog ne
opravlja z veseljem, saj jih dojemajo kot potrato časa, od česar ne bodo
imeli nič. Zato se ji zdi zelo pomembno, da te naloge niso zgolj podaljšek
učne ure iz šole, ampak morajo z njo
pridobiti nove veščine. "Pri tujem jeziku je to lahko recimo uporaba slovarja," je navedla kot primer.
Pri domačih nalogah se je po njenih
besedah smiselno ravnati po tako

imenovanem sistemu DUCK – D kot
do (narediti), U kot understand (razumeti), C kot create and connect
(ustvariti in povezati) in K kot know
(vedeti oziroma znati). Pomembno se ji zdi, da so naloge zastavljeno ustvarjalno. "Učenci naj recimo
napišejo pesem, ustvarijo plakat in
podobno," je poudarila Crista Hazell
in dodala, da sama z domačimi nalogami pri učencih želi doseči, da
kaj vadijo, recimo branje ali govor.
"Naloge zastavim strogo namensko,
in če učenci pri tem delajo napake,
jih potem sproti popravljamo in se
skozi to veliko naučijo. Povratna informacija je zelo pomembna, sploh
če so se jim ob opravljanju domače
naloge porodila kakšna vprašanja."
Sama pa tako dobi informacijo, če je
mogoče pri poučevanju spustila kaj
pomembnega oziroma lahko ugotovi,
kaj učenci že znajo in koliko razumejo. "Učiteljeva naloga ni zgolj to, da
predela vso predpisano snov, ampak
jo mora učencem tudi pravilno razložiti," je še dejala Crista Hazell.
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Nagrajeni za tehnični intervju
Na državnem tekmovanju mednarodnega raziskovalnega projekta First Lego
League (FLL) sredi marca v Celju je uspešno nastopila tudi skupina Lego Loka
iz OŠ Škofja Loka-Mesto.
MATEJA RANT, FOTO: ARHIV ŠOLE
Na finalu FLL regije Adria in odprtem državnem prvenstvu
FLL Slovenije v Celju je nastopilo trideset najboljših ekip
iz Slovenije, Srbije, Hrvaške in Makedonije. Na tekmovanju so se ekipe pomerile v tekmi robotov, poleg tega pa so
potekali tudi ocenjevanje projekta oziroma raziskovalne
naloge, predstavitev vrednot in tehnični intervju. Pri zadnjem so se najbolj izkazali učenci OŠ Škofja Loka-Mesto z
mentorjem Matjažem Pintaričem.
Ekipo Lego Loka sestavljajo učenci devetega razreda Ela
Musek, Živa Hegler, Pia Vrečko, Tjaša Rupar in Aljaž Bokal, osmošolca Jaka Jelovčan in Matic Žakelj ter sedmošolci Julija Mesec, Juš Posnjak, Lucija Erznožnik in Luka
Lindav. "Ker se nekateri člani ekipe zaradi drugih obveznosti tekmovanja niso mogli udeležiti, se nas je v Celje namesto enajst odpravilo sedem, ti pa so morali prevzeti še naloge manjkajočih učencev," je pojasnil Pintarič.
Najprej so se pomerili v tekmi robotov, kjer ima vsaka
ekipa na voljo tri poskuse. Člani ekipe Lego Loka so najuspešneje opravili prvi spust, s katerim so si zagotovili
skupno šesto mesto med tridesetimi ekipami oziroma
četrto mesto med dvajsetimi slovenskimi ekipami. Sledilo je ocenjevanje projekta. V okviru letošnje teme FLL
tekmovanja z naslovom V vesolje so učenci raziskovali
potovanja v vesolje in bivanje v njem. Seznanili so se s
fizičnimi ali socialnimi problemi, s katerimi se človek
sooča med dolgotrajnim raziskovanjem vesolja znotraj
našega sončnega sistema, in na podlagi tega predlagali rešitev za ta problem. Učenci OŠ Škofja Loka-Mesto so
raziskovali bivanje na Luni v okviru vizionarskega projekta Moon Village. "Ugotovili so, da sta lahko poglavitna
problema astronavtov, ki so dolgo časa odsotni, depresija
in anksioznost. Odkrili so, da bi k boljšemu počutju pozitivno vplivali barvni prostori," je njihovo rešitev za ta
problem predstavil Pintarič. S 3D-tiskalnikom so jim zato
natisnili model postojanke Moon Village, sami pa so njene prostore pobarvali v primerne barve. "Pri izboru barv

Na tekmovanju so se ekipe pomerile v tekmi
robotov, poleg tega pa so potekali tudi
ocenjevanje projekta oziroma raziskovalne
naloge, predstavitev vrednot in tehnični
intervju. Pri zadnjem so se najbolj izkazali
učenci OŠ Škofja Loka-Mesto z mentorjem
Matjažem Pintaričem.

Na tekmovanju se ekipe med seboj pomerijo tudi v tekmi robotov.
so si učenci pomagali s knjigo Človek in barve slovenskega avtorja Antona Trstenjaka in s spletno anketo, v kateri
je sodelovalo 130 ljudi. Kot inovacijo so predlagali, da bi
kandidate za postojanko izbirali glede na to, katera barva
jim je všeč za posamezen prostor."
Del tekmovanja predstavljajo tudi vrednote. V tem delu je
morala ekipa rešiti nalogo sodnikov in pokazati, kako kot
ekipa delujejo pri skupinskem delu. "Za nalogo so morali
veliko žogo s pomočjo palic prestaviti mimo ovir na cilj,
kar jim je tudi uspelo." Nato so se predstavili in povedali, kaj jim pomenijo vrednote, predstavili so še svoj plakat
vrednot Zabava. Predstavitev so končali s himno skupine
Lego Loka. Na koncu je sledil še tehnični intervju. Učenci
so po besedah Matjaža Pintariča ocenjevalcem predstavili svojega robota, njegovo delovanje, način programiranja
in nastavke, ki so jih izdelali. »Poudarili so tudi posebnost
robota, in sicer da vsebuje ultrazvočni senzor, ki ga uporabljajo pri večini spustov robota.« V tej kategoriji so na
koncu osvojili prvo nagrado.
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Ko nas staro pričaka na nov način
V Loškem muzeju sta bili lani prenovljeni umetnostnozgodovinska in etnološka
zbirka, kar je lep uvod v letošnje praznovanje osemdesetletnice muzeja.
IGOR KAVČIČ
Loški muzej je častitljiva institucija. Nemalo razlogov je, ki
to brez zadržkov potrjujejo, v letošnjem letu med drugim
tudi ta, da muzej praznuje osemdeset let. Častitljivost v
muzeju z jasno pisavo podpisujejo s sloganom Ohranjamo
preteklost za prihodnost. Plemenita misel, ni kaj. Vsekakor je bistvo muzeja v ohranjanju in skrbi vsega, kar se je
v mnogih letih "na grajskem", kjer muzej domuje zadnjih
šestdeset let, nabralo in zbralo. Ko se nekaj zbere, nastane zbirka – več zbirk. Da bistvo ne bi ostalo zgolj v srcu
in očem skrito, strokovno in na času primerno sodoben
način skrbijo muzealci, ki škofjeloško in širšo zgodovino
predstavljajo na stalnih in občasnih razstavah. Arheološka, zgodovinska, prirodoslovna, umetnostnozgodovinska, etnološka in zbirke Ivana in Franje Tavčar, Škofjeloški
pasijon in po postavitvi najmlajša Šport na Loškem vsako
leto pritegnejo na tisoče obiskovalcev. Teh tudi v letošnjem
prazničnem letu ne bo manjkalo. Za dober uvod v osemdesetletnico Loškega muzeja so konec marca poskrbeli
z odprtjem razstave 80 let v vaši družbi v Galeriji Ivana
Groharja, priprave na obletnico pa so se začele že lani z
osvežitvama in prenovitvama dveh zbirk, umetnostnozgodovinske in etnološke. O njih bo tekla beseda z obema
skrbnicama, umetnostno zgodovinarko Barbaro Sterle
Vurnik in etnologinjo Mojco Šifrer Bulovec.

Barbara Sterle Vurnik ob delih Maje Šubic: "V umetnostnozgodovinsko zbirko lahko vstopamo skozi različne točke v razvoju
umetnosti." / Foto: Tina Dokl

BOGASTVO UMETNOSTI NA LOŠKEM
Z umetnostnozgodovinsko zbirko se srečujemo skoraj po
vsem gradu, a ta ni več raztresena, ampak je skrbno urejena in je na neki način v sožitju z ostalimi zbirkami. Lahko
se naužijemo likovnih umetnin iz obdobja od 17. do druge
polovice 20. stoletja, z aktualnimi deli pa vstopamo tudi v
svet sodobne umetnosti. Pravzaprav se na hodniku v pritličju najprej srečamo z deli sodobnih avtorjev, likovni zgodovini pa sledimo v prvo nadstropje. Tu je tudi zbirka del
Ivana Groharja. "Predstavljena dela so lepilo med ostalimi
zbirkami, saj nekako odsevajo prostor in čas ter zgodovino
Škofje Loke. Na novo smo skoraj do konca obnovili grajsko
kapelo, odkrili smo vse prizore stenskih poslikav Antona
Jebačina, nazaj pa smo postavili tudi zlate dražgoške oltarje," pojasnjuje Sterle Vurnikova, spust v spodnje prostore
gradu nas seznani z zbirko srednjeveške umetnosti.
"Sodobnejši del zbirke je osredotočen na umetnike, ki so
kakorkoli povezani s Škofjo Loko, tu živijo ali delujejo.
Dela so odsev naše zbiralne politike, ki je v zadnjih letih
zelo sistematična. Pri umetnikih, katerih dela smo v zadnjih letih zbrali z nakupi ali donacijami, se kaže odnos

Mojca Šifrer Bulovec: "Pomembna novost je na novo postavljena
čebelarska zbirka." / Foto: Tina Dokl
do narave, kar lahko deloma povezujemo tudi s tradicijo
slikarstva iz časa impresionizma. Ta del zbirke smo naslovili Narava in družba. Na mesto in obe dolini je vezan tudi
časovno zgodnejši del zbirke z deli iz umetniške družine
Šubic iz Poljan, tu so še Leopold Layer, Gvido Birolla, Hinko
Smrekar, Gojmir Anton Kos, France Mihelič, Maksim Sedej
...« našteva sogovornica, druga rdeča nit, predvsem ko gre
za starejša dela, pa je portretno slikarstvo in dela z nabožno vsebino.
Z umetnostno zgodovino vstopimo tudi v srednji vek, saj so
predstavljene kopije fresk, med katerimi je zagotovo ključ-
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na Sveta nedelja iz crngrobske cerkve. Ta je pomembna
tudi za druga področja zgodovine, saj je na njej ohranjena
podoba Škofje Loke, kakršna je bila nekoč.
V zbirki so nepogrešljiva dela vidnih škofjeloških likovnih
ustvarjalcev, kot so Herman Gvardjančič, Franc Novinc,
Berko in drugi, kot rečeno pa v zadnjem času dajejo poseben poudarek na odkupe del aktualnih umetnikov, med
drugim Tine Dobrajc, Mita Gegiča, Agate Pavlovec, Maje
Šubic, Metoda Frlica, zadnja pridobitev je bil video objekt
Tomaža Furlana. Zbirka je konceptualno zaokrožena, čeprav ni združena na enem mestu, vanjo pa tako lahko
vstopamo skozi različne točke v razvoju umetnosti.

ETNOLOGIJA V PETIH BARVAH

VČASIH SE MI ZDI,
DA GRE VSE FINO!
Pa ne le s sladoledom! Tudi s slastnim
vafljem oziroma Vaflinom, kot ga boste
dobili le pri nas.
Sladoledni bar Grefino vas ne bo
razočaral. S svojo pestro ponudbo
sladoledov, predvsem pa z več kot 70
različnimi vrstami dodatkov v obliki
posipov, prelivov, sadja … bo prav vsak
vaš sladoled »za pojest dober!«
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Lani je temeljito prenovo doživela etnološka zbirka. Poljedelstvu, živinoreji, prehrani in transportu se je na novo
pridružila še mini zbirka o čebelarstvu, obogatena z nekaj zanimivimi panjskimi končnicami. "Prenovili smo
stare panoje, na katerih so prikazani predmeti, na novo
so napisana spremna besedila, izbrali smo drugačen fotografije, hkrati pa dodali tudi podnapise k posameznim
predmetom tako v slovenščini kot angleščini. Vsaka izmed zbirk je poenotena z eno barvo," med sprehodom
med številnimi predmeti, ki so jih pri delu, in sicer v
običajnem življenju v preteklosti, uporabljali na Loškem,
pripoveduje Mojca Šifrer Bulovec. Vse predmete so tudi
konservirali, da so zasijali v svoji najlepši podobi, kot
dodaja sogovornica, pa je bil poseben izziv raziskati in
ponovno opredeliti, za kaj in na kakšen način se je uporabljal posamezni predmet. Ste prepričani, da veste, za
kaj se je uporabljala vsaka izmed štirih vrst grabelj, ki so
v zbirki na ogled?
"Zbirka je dopolnjena s čebelarstvom, ki je na Loškem bilo
in je še vedno zelo pomembna gospodarska panoga. Še posebej pa je bila razširjena v 19. in v prvi polovici 20. stoletja,
ko je cvetela trgovina s čebeljimi panji, dober prihodek pa
je bil čebelarjem tudi prodaja medu in voska,« pove Šifrer
Bulovčeva; da je človek hkrati imel tudi težnjo po lepem,
izstopajočem, o čemer seveda govorijo poslikave panjskih
končnic. Na razstavi je izpostavljena selška delavnica Blaževčeve Micke, seveda pa marsikaj izvemo tudi o zgodovini poslikav in tistih, ki so zanimive motive slikali, od
izučenih slikarjev Šubicev do priučenih ljudskih podobarjev in naturščikov. Ob končnicah so v "priročnem zveščiču"
dodane tudi razlage posameznih motivov.
Če s čebelarstvom začnemo v rumeni barvi, je poljedelska
zbirka v barvi zemlje, živinorejska v sivozeleni, prehrana
je na zelenem, panoji na temo transporta pa so sivi kot
makadamska pot.
Obe skrbnici prenovljenih zbirk bosta skupaj s sodelavci,
ki bdijo nad ostalimi zbirkami v muzeju, pristopili tudi k
veliki razstavi ob osemdesetletnici Loškega muzeja. Kot
sta povedali vodja projekta Marija Demšar in kustosinja
razstave Biljana Ristić, bo slovesno odprtje 19. junija. Dotlej
in poslej pa se bo v okviru praznovanja v muzeju zgodilo še
marsikaj zanimivega.
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Najboljši mladi literati
Gorenjski del Festivala mlade literature Urška je tudi letos potekal v Škofji Loki.
Med izbranimi mladimi avtorji tudi Škofjeločan Gregor Rihtaršič.
IGOR KAVČIČ
Pravzaprav je že dolgoletna tradicija,
da gorenjsko regijsko srečanje Festivala mlade literature Urška pripravijo
v območni izpostavi JSKD Škofja Loka.
Tudi letos je bilo tako, srečanje pa potekalo v Galeriji Franceta Miheliča v
Kašči.
Festival Urška združuje mlade avtorje
in avtorice med petnajstim in tridesetim letom, ki pišejo v slovenskem
jeziku in sodelujejo na vsakoletnem
natečaju revije Mentor za mlade literarne talente. Po prvi strokovni selekciji s šestih regijskih srečanj JSKD z
vsakega izmed njih napredujejo predvidoma po trije avtorji, pet izbranih
finalistov pa se jeseni predstavi na za-

ključnem srečanju v Slovenj Gradcu.
Peterico bo izbral pisatelj, profesor in
gledališki režiser Andrej Makuc, končna zmaga pa bo avtorju v prihodnjem
letu prinesla izdajo knjižnega prvenca
pri reviji Mentor.
Na letošnji gorenjski razpis se je javilo 22 avtorjev, največ iz Kranja in Škofje Loke, dva z Jesenic in po eden iz
Tržiča in Idrije. Na srečanju so mladi
pisci najprej sodelovali na literarni
delavnici in pogovoru s strokovnim
sodelavcem dr. Aljošo Harlamovim,
kasneje pa je za širšo javnost sledilo še branje odlomkov prijavljenih
besedil ter podelitev priznanj ter nominacija najboljših mladih piscev za
državni del festivala. "Nekateri avtorji so izstopali z dokaj sodobnimi pisa-

vami – in ti so me tudi najbolj navdušili," je med drugim povedal Aljoša
Harlamov, ki je izbral tri avtorje v
selekcijo za državno srečanje. Ob Kranjčankah Juliji Vrtar in Evi Tomažič je
bil izbran tudi študent fizike Gregor
Rihtaršič, in sicer za kratko zgodbo
Valkira 144, ki je ob tem povedal: "Nominacija za zaključni festival Urška
mi pomeni motivacijo za naprej, vesel pa sem bil tudi današnje literarne delavnice, sej tako dobil koristne
napotke za svoje bodoče pisanje." Na
srečanju so svoja dela brali še Erazem
Baškovec, Andraž Bizjak, Doroteja Jeraj in Blažka Dolenc. Predstavili so
tudi štirideseto številko literarne revije Sejalec, svojo poezijo pa je brala
sopotnica revije Marija Krajnik.

Fordov
pooblaščeni
serviser

Vse za vaše vozilo na enem mestu

TO JE

FLAJŠMANOVA 3, 1000 LJUB
01 25 25 125, SUMMITAVTO

NOVO – JAPONSKI NARAVNI LIFTING OBRAZA
NEGA OBRAZA, DIAMANTNI PILING,
MEDICINSKA PEDIKURA, MANIKURA, DEPILACIJA,
PARAFINSKE OBLOGE, MASAŽA TELESA, LIMFNA
DRENAŽA, BODY WRAPPING, KAVITACIJA,
CAPPING TERAPIJA (VEDUZE), REFLEKSNA MASAŽA
STOPAL, DARILNI BONI ...

10 in PM2,5 ter duši

Vaš novi naslov
za dostavo pošiljk,
odprt 24/7
Hitenje po trgovinah že zdavnaj ni več v modi, saj so postali
spletni nakupi v današnjem tempu življenja prava stalnica.
Na spletu poiščemo želeni izdelek in ga le z nekaj kliki
naročimo. Nato pa samo še počakamo na težko
pričakovano pošiljko. Od priročnosti,
možnosti primerjave cen,
S storitvijo PS Paketomat
raznih popustov in
je dostava paketov hitra,
ugodnosti pa je zelo
diskretna in priročna.
pomemben del spletnega
Lokacije paketomatov
nakupovanja tudi dostava.
preverite na
Vsi si želimo hitre,
www.posta.si/paketomat
predvsem pa zanesljive
ali pokličite 080 14 00.
dostave.

Sedaj vam ni več treba skrbeti in gledati na uro, da boste
ujeli dostavljača težko pričakovanega paketa. Preprosto
lahko naročite prevzem pošiljke v izbran paketomat Pošte
Slovenije. Prednost paketomata je, da niste obvezani, da
paket prevzamete do določene ure, saj je storitev na voljo 24
ur na dan in vse dni v tednu. Svojemu paketu lahko sledite
na vsakem koraku s pomočjo SMS-ov in e-obvestil, ki jih boste prejeli. Potrebujete le svoj telefon, kamor so poslani vsi
podatki za prevzem paketa. Vaš paket vas bo na izbranem
paketomatu čakal 72 ur. V kolikor ne boste v tem času uspeli
prevzeti paketa, pa vas bo ta čakal na najbližji pošti še pet dni,
ampak to zagotovo ne bo potrebno, kajne?

Poleg paketomatov na Pošti Slovenije nudijo še druge številne alternativne oblike dostave, s
katerimi lahko pošiljanje in prejemanje pošiljk popolnoma prilagodite svojim željam in potrebam.
Svoje pošiljke lahko oddajate ali prevzemate na več kot 500 poštnih poslovalnicah in na 114
bencinskih servisih Petrola. Pošiljko vam lahko dostavijo domov, v službo, k prijatelju, sosedu ali
na izbrano pošto. Poleg kraja si lahko sami izberete tudi čas dostave, pred 10. uro, po 16. uri (za
določene pošte), v Ljubljani pa tudi med 18. in 20. uro. S pošte vas pred dostavo pokličejo ali vam
pošljejo SMS. Izkoristite lahko tudi storitev »Moja dostava – moja izbira«, kjer lahko spremenite
naslov dostave vaše pošiljke, tudi ko je le-ta že na poti k vam. Podprli so tudi brezgotovinsko
plačevanje, saj so s POS-terminali opremili več kot 500 pismonoš, ki dostavljajo paketne pošiljke,
ter vam tako omogočili še enostavnejše nakupe, saj lahko pakete z odkupnino plačate s karticami
Mastercard, Maestro, Visa, Karanta in Diners Club (Diners Club tudi na obroke).

Za Pošto Slovenije sta
hitrost in udobnost
dostave ključnega
pomena, naj bosta od
zdaj tudi za vas. Preverite
vse alternativne oblike
dostave pošiljk na
www.posta.si ali
pokličite na 080 14 00.
www.posta.si
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Izšla bogata revija s pasijonsko tematiko
Z nedavnim Pasijonskim dnevom so odprli Dneve škofjeloškega pasijona.
Predstavili so najnovejšo revijo Pasijonski doneski 2019/14 in odprli pasijonsko
razstavo Svetloba akademskega slikarja Jošta Snoja.
SUZANA P. KOVAČIČ
Revija Pasijonski doneski letos že štirinajstič prinaša nova
spoznanja o škofjeloškem in drugih pasijonih ter pregled
dogajanj, povezanih s pasijoni doma in po svetu. Z bogato
vsebino in likovno podobo nagovarja bralca v pripravah na
slovesno uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 2021, ko
bo procesija praznovala tristoletnico. Letošnji Pasijonski
doneski so posvečeni spominu pasijoncev Ericha Prunča
(1941–2018) in Andreja Capudra (1942–2018). Prvi nagovor v
reviji, pasijonske besede, pripadajo poslednjim Kristusovim besedam na križu, sedmim stavkom, ki so bili navdih
Tomažu Hostniku pri pisanju poezije v suškem dialektu.
Sledi obsežen razdelek novih spoznanj in razmišljanj s
pasijonsko tematiko. Uvaja ga pridiga p. Janeza Svetokriškega na veliki petek, tri odlomke in spremno besedo je
pripravil dr. Matija Ogrin. Alojzij Pavel Florjančič tokrat
raziskuje na Primorskem in v prispevku predstavi Pasijonsko igro v Kobjeglavi, ki je bila izvedena samo leta 1927. Doprinos k poglobljenemu razumevanju pasijonske tematike
predstavljata prispevka dr. Janeza Juhanta in p. Marjana
Kokalja. Juhant razmišlja o razsežnosti in povezanosti Kristusovega trpljenja in trpljenja njegovih učencev, slovenskih kristjanov v medvojnih in povojnih prevratnih, p. Kokalj pa bralca vpelje v globlji duhovni pomen Škofjeloškega
pasijona. Zanimivo branje je tudi dvojezični prispevek dr.
Luise Marie Ruhdorfer o vlečenju križa v vasi Tressdorf na
avstrijskem Koroškem. Razdelek zaključuje nagovor Josefa Langa z lanskega (2018) srečanja Europassiona na Madžarskem pod pomenljivim naslovom Ljubezen do Boga in
bližnjega.

Glavna urednica Pasijonskih doneskov 2019/14 Helena Janežič
/ Foto: Primož Pičulin

Pasijonski doneski 2019/14 so izšli na dvesto straneh in žarijo v
čudovitih likovnih podobah Jošta Snoja, čigar razstava je na ogled
v Sokolskem domu do 20. aprila. / Foto: Primož Pičulin
"Druga polovica Pasijonskih doneskov se razgleda po lanskoletnem bogatem pasijonskem dogajanju doma, v Evropi
in celo na drugih celinah. Skoznjo še posebno močno veje
Pasijonski veter, gibanje, ki povezuje vse slovenske pasijonce. Prvo uradno srečanje gibanja se je odvilo 27. maja
2017 v Kapucinskem samostanu Škofja Loka, kjer je tudi
duhovni steber in sedež gibanja. Pasijonski veter je bil leta
2018 na skupščini uradno sprejet med člane Združenja Europassion, Kapucinski samostan Škofja Loka pa 3. julija
2018 uradno vpisan v Register nesnovne dediščine Slovenije
kot sonosilec nesnovne dediščine Škofjeloškega pasijona,"
je povzela mag. Andreja Ravnihar Megušar iz gibanja Pasijonski veter.
Pasijonski doneski 2019/14 so izšli na dvesto straneh in žarijo v čudovitih likovnih podobah Jošta Snoja, naslikanih v
letih 2017 in 2018 pod naslovom Pasijon. Slike in risbe so nastale po motivih pasijonskih pesmi slikarjevega očeta Jožeta
Snoja, objavljenih v pesniški zbirki Poslikava notranjščine.
Pasijonske doneske Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka izdajata od
leta 2006. V uredniškem odboru letošnje revije so sodelovali
Alojzij Pavel Florjančič, Blaž Karlin, mag. Hiacinta Klemenčič, br. Jaroslav Knežević, mag. Andreja Ravnihar Megušar,
dr. Matija Ogrin in glavna urednica Helena Janežič, ki se
je zahvalila za veliko finančno podporo Občini Škofja Loka.
Dnevi Škofjeloškega pasijona se nadaljujejo, 13. aprila od
9. do 13. ure bodo pasijonske delavnice na Mestnem trgu,
izdelava butare velikanke na Cankarjevem trgu ... Letos je
tudi dvajseta obletnica ponovne oživitve Škofjeloškega pasijona.

Za spremembo
gibalnih navad
V športnem parku Osnovne šole
Škofja Loka-Mesto bodo v petek
popoldne izvedli občinski preizkus
hoje na dva kilometra.
MATEJA RANT

Tudi letos v Škofji Loki pripravljajo test hoje na dva kilometra.
(Fotografija je z lanske prireditve.) / Foto: Andrej Tarfila

Preizkus hoje na dva kilometra pripravlja Zdravstvenovzgojni center, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Škofja
Loka, v sodelovanju z Osnvno šolo Škofja Loka-Mesto in Orientacijskim klubom Škofja Loka. Testiranja se bo mogoče
udeležiti v petek od 17. do 19. ure. Udeleženci bodo pridobili
informacije o njihovi telesni pripravljenosti, na podlagi tega
pa jim bodo ponudili individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost, je pojasnil fizioterapevt Jaka Oblak.
Preizkusa se lahko udeležijo odrasle osebe, stare 19 let in
več, ki jih zanima, kakšna je njihova telesna pripravljenost.
V skladu z rezultatom testiranja in posameznikovim zdravstvenim stanjem jim bodo nato strokovnjaki svetovali gle-

de ustrezne telesne dejavnosti za krepitev zdravja. V Zdravstvenovzgojnem centru verjamejo, da bodo udeležence
uspeli motivirati za spremembo gibalnih navad in za vključitev v nadaljnje poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice.
Aktiven življenjski slog namreč pomaga preprečevati bolezni srca in ožilja, zmanjšati tveganje za možgansko kap,
obvladovati krvni tlak, izboljšati sladkorno bolezen, obvladovati prekomerno telesno maso in debelost, preprečevati
krhkosti kosti (osteoporozo) in zmanjšati možnost zlomov,
povečati telesno pripravljenost, vzdrževati mišično moč in
gibljivost sklepov, zmanjšati stres in depresijo ter tako na
splošno izboljšati kakovost življenja.
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OD PON. DO PET. od 8. do 19. ure, SOB. od 8. do 12. ure / Tel.: 04 51 20 838 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

VELIKA IZBIRA HRAN, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

N&D VRHUNSKA
HRANA ZA PSA 12 kg
–10%

60% MESA, 20% SADJA,
20% BUČA

BOSCH 15 KG

ODLIČNA HRANA ZA PSA,
BREZ ŽIT, Z OVČETINO IN
RIŽEM, DODATEK ZA SKLEPE

UGODNA CENA:
samo 29,90 €

Vrhunski pesek s

390% vpojnostjo.
Vonj po otroškem
pudru. Se ne
prijema na dlako
in tačke.

Pri nas dobite tudi:
- Male živali
- Akvarijske in
ribniške ribe
- Izdelujemo
akvarije,
aqua-terarije ….

BOSCH DOG 20 KG

PRESTIGE HRANA ZA
PTICE IN GLODAVCE

KVALITETNA NEMŠKA
PREMIUM HRANA ZA PSA.

UGODNA CENA:
SAMO 29,00 €
1 KG 1,45 €

VSAK MESEC ENA VRSTA HRANE V AKCIJI.
WC MAČJI PESEK -10%
7kg 8,30 € ali 15kg 15,80 €

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

BUNNY HRANA ZA
VSE VRSTE GLODAVCEV

SKUDO ZAŠČITA
1 LETO PROTI BOLHAM,
KLOPOM

Tokratni nasvet:

Pravočasno zaščitite svojega psa in mačko
proti bolham in klopom!
BOLHE SE V STANOVANJU ZELO HITRO RAZMNOŽUJEJO
(VSAKA BOLHA IMA DO 60 MLADIC VSAKIH 5 TEDNOV!)
KAJ MORATE NAREDITI, DA SE IZOGNETE INVAZIJI BOLH?
POKLIČITE ZA NASVET NA TEL.: 040/471-971 ali e-mail
NA ZALOGI IMAMO VELIKO SREDSTEV ZA ZAŠČITO!

KUPON - 10%
VELJA ZA VSE
IZDELKE RAZEN ZA
IZDELKE V AKCIJI!
ODREŽI IN PRINESI!

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

IZDELKI V AKCIJI V APRILU –15% in UGODNO
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Zaživeli po antično
Vsakoletno srečanje petih slovenskih klasičnih gimnazij so letos popestrili
z dogodkom, v okviru katerega so središče Škofje Loke za nekaj ur spremenili
v izmišljeno rimsko naselbino, ki so jo poimenovali Locopolis.
MATEJA RANT
FOTO: ARHIV GIMNAZIJE
"Želeli smo, da bi bilo letošnje srečanje
klasičnih gimnazij malce drugačno,
namesto ogledovanja muzejev smo
zato ponudili interaktivno spoznavanje in doživljanje antike," je pojasnil
profesor latinščine Gašper Kvartič,
ki je dogodek izpeljal skupaj z dijaki
škofjeloške gimnazije. Škofjo Loko so
tako za nekaj ur "preoblekli" v izmišljeno rimsko naselbino, po kateri so
se obiskovalci v stilu živega igranja
vlog lahko sprehajali, izmenjevali izkušnje in informacije, plačevali s posebno valuto ter dejansko zaživeli po
antično.
Dogajanje je bilo del srečanja petih
slovenskih klasičnih gimnazij, na
katerih se dijaki učijo latinsko in spoznavajo antiko, to so poleg gostiteljice
Gimnazije Škofja Loka še Gimnazija
Poljane iz Ljubljane, 1. gimnazija v Celju, 1. gimnazija Maribor, Gimnazija
Novo mesto in Škofijska klasična gimnazija iz Ljubljane. Ime izmišljene

V Sokolskem domu je zaživela prava antična trgovina.
naselbine Locopolis so izpeljali iz latinskega poimenovanja Škofjeloškega
pasijona Processio locopolitana, saj se
Škofje Loka v času antike ne omenja,
je razložil Kvartič. Obiskovalci so prek
21 različnih delavnic neposredno doži-

Plačilno sredstvo v Locopolisu so bili posebni kovanci slovenskih klasičnih gimnazij.

veli antični čas, in sicer so se preselili
v čas rimskega imperija, ko je bil ta
v največjem razcvetu. Obiskovalci so
se tako med drugim lahko preizkusili v rokovanju z rimskim mečem, se
zatopili v globok pogovor z uličnim
filozofom, poskusili srečo pri rimskih
kockah, poiskali nasvet pri prerokovalki ali se posvetovali z rimskim
zdravnikom, obiskali rimske terme,
izdelali voščeno tablico in še marsikaj
drugega. Očitno je bila prerokovalka
res vredna zaupanja, saj je bilo najbolj
obiskano prav preročišče, obiskovalci
pa so z navdušenjem preskusili svojo
srečo tudi pri rimskih igrah na srečo
in si potešili lačne želodčke z jedmi
po antičnih receptih. Med drugim so
sproti pripravljali rimsko kašo in datlje z orehi, poskusiti pa je bilo mogoče še vrsto drugih pripravljenih jedi.
"Rimski recepti so ohranjeni v rokopisih, ki so lahko prave rimske kuharske knjige, kot je recimo Apicij, ki ga
imamo tudi v slovenskem prevodu," je
razložil Kvartič in dodal, da je rimska

MLADI | 21

Smo strokovnjaki za športna očala z deoptijo.
Smo strokovnjaki za športna očala z deoptijo.

VELIKA IZBIRA SONČNIH OČAL
GORENJSKEM
VELIKANA
IZBIRA
SONČNIH OČAL
NA GORENJSKEM

Srečanje so dijaki končali s kulturno prireditvijo v Sokolskem
domu, na kateri so prikazali prizor iz vsakodnevnega življenja
meščanov v rimskem Locopolisu.
prehrana kar dobro raziskano področje. Obiskovalci so si
z navdušenjem izdelali še lastne voščene tablice, živahen
vrvež je vladal tudi v antični trgovini, kjer je bilo mogoče
unovčiti posebne kovance, ki so služili tudi za plačilo na
delavnicah. Kovance so si poleg dijakov klasičnih gimnazij
lahko zagotovili tudi vsi, ki so prireditev finančno podprli
prek platforme Adrifund.

IZBIRATE LAHKO PREKO 1500
KOREKCIJSKIH
OKVIRJEV
IZBIRATE
LAHKO PREKO
1500
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV

Smo strokovnjaki za športna očala z deoptijo.

VELI

Do novih korekcijskih očal z napotnico
vseh okulistov v Sloveniji.

BREZPLAČNI OKULISTIČNI PREGLED
VIDA OB
NAKUPU OČAL!
BREZPLAČNI
OKULISTIČNI
PREGLED
VIDA OB NAKUPU OČAL!

Poskusiti je bilo mogoče jedi, pripravljene po antičnih receptih.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: JEDI ZA
VSAK OKUS, objavljene v Loških novicah 12. marca 2019,
ki prejmejo nagrado, so: 1. nagrado, vzglavnik Slovenska postelja, prejme Majda Bogataj, Škofja Loka; 2. nagrado, knjigo
Melanda, Marija Lazar, Kranj; 3. nagrado, knjigo Melanda,
Janez Strel Žiri. Nagrajencem čestitamo!

Nudimo vam tudi:
Bralna, bifokalna in progresivna očala.
Pregled za vozniški izpit.

AKCIJSKA PONUDBA
KONTAKTNIH LEČ
Kontaktne leče
Acuvue Oasys

17,90 €

Kontaktne leče
Air Optix

14,90 €

C.O.O. D.O.O., KRANJSKA CESTA 24, NAKLO

Srečanje so dijaki končali s kulturno prireditvijo v Sokolskem domu, na kateri so prikazali prizor iz vsakodnevnega
življenja meščanov v rimskem Locopolisu, če bi ta zares
obstajal.

IZBI
KO
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Nepogrešljiva
pravila vedenja
Prosvetno društvo Sotočje je
k praznovanju letošnjega materinskega
dne povabilo Bojano Košnik
Čuk, strokovnjakinjo s področja
diplomatskega in poslovnega protokola.
Poznavanje pravil lepega vedenja pa je
poleg poslovnega sveta pomembno tudi
v vsakdanjem življenju in odnosih.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Sredi marca je Prosvetno društvo Sotočje pripravilo praznovanje materinskega dne, na katerem so nastopile
dramska in glasbene skupine društva. Zbrane sta nagovorila župan Tine Radinja in častni član društva Vincencij Demšar. Gostja prijetnega večera je bila Bojana Košnik
Čuk, mednarodno priznana strokovnjakinja za diplomat-

Bojana Košnik Čuk: "Starejši pri rokovanju prvi ponudi roko."
ski in poslovni protokol, ki se zdaj s to tematiko ukvarja
v svojem svetovalnem podjetju, v sklopu katerega deluje
tudi šola poslovnega in diplomatskega bontona. Napisala
je tudi knjigo 24 ur poslovnega bontona.
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BONTON, DA NAM JE VSEM LEPŠE
Vsakdanja praksa kaže, da bonton (pravila lepega vedenja) potrebujemo, pa naj gre za pravila v odnosu s
partnerjem, otroki, s kolegi, na delovnem mestu, s poslovnimi partnerji. "Potrebujemo pravila komunikacije
z drugimi ljudmi, da krepijo medsebojno razumevanje,
strpnost, obzirnost, da vzpodbujajo in izkazujejo pripravljenost pomagati," razmišlja Bojana Košnik Čuk. Pravila
nam morajo pomagati v odnosih do drugih ljudi, ne smejo nas omejevati, so nekakšna formula, ki nam pomaga,
da smo dobri drug do drugega in se vsi dobro počutimo.
Bonton ni nujno nekaj preživetega in zastarelega, saj se s
časi spreminja in prilagaja kot odraz časa, razmerij moči,
socialne strukture. Kako lahko upoštevanje takšnih pravil polepša življenje, je pokazal eksperiment, ki ga je izvedla v eni od bolnišnic. Dvema pacientkama so postregli
pusto in neokusno bolnišnično hrano, eni na plastičnem
pladnju in z nič kaj prijaznim pristopom, drugi ga je urejeni in prijazni strežnik prinesel na lepem pladnju in
zraven rožico, jo povprašal po počutju, zrahljal blazino in
jo spodbudil, naj poje obrok, da bo čim prej pri močeh.
Razlika je bila očitna, pristna in srčna komunikacija se je
pokazala kot dodana vrednost.

ROKOVANJE, VIKANJE, TELEFONIRANJE...
Košnik Čukova je govorila o vedenju v poslovnih krogih,
kjer je pomembno, kako potekajo sestanki, kako je z rokovanjem, predstavljanji, kdaj izročiti vizitke, kako je z
vikanjem ali tikanjem, kako šefu priznavati avtoriteto,
kakšna so pravila telefoniranja, kako se primerno obleči
v poslovnem okolju, kako je z obdarovanjem, kako se vesti
na poslovnih kosilih. Škofja Loka ima zdaj mladega župana in podrejeni morajo upoštevati odnos nadrejeni – podrejeni, pa čeprav gre za starejše sodelavce ali sodelavce, je
pojasnila na živem lokalnem primeru. Če sodelavci župana obiščejo v njegovi pisarni, je on tisti, ki se odloči, ali bo
ponudil roko. Prvi ponudi roko tudi v primeru, če pri njem
gostuje sam predsednik države ali kdo drug po položaju
višji od njega. Sicer v vsakdanji dnevni komunikaciji velja,
da roko ponudi starejši mlajšemu, mlajši pa je tisti, ki prvi
pozdravi. Trend rokovanja v našem prostoru sicer upada,
vendarle pa je dobro vedeti, kako se tem rečem streže.

DOPUSTIMO JIM, DA SO KAVALIRJI
Ko smo v marcu ravno slavili mednarodni dan žensk in zatem še materinski dan, se je gostja dotaknila
tudi spremembe, ki jih bonton prinaša ženskam, ki so
vpete v poslovne procese, v tem prostoru enakovredne
moškim in imajo s tem tudi enake dolžnosti in obveznosti, poleg tega pa imajo kaj postoriti tudi v družini
in gospodinjstvu. Ko niso v poslu, pa vendarle ne gre
pozabiti na romantiko, poudarja Košnik Čukova. "Ženske včasih pozabimo dati moškim priložnost, da so kavalirji. Nič manj enakopravne nismo, če nam podržijo
vrata ali pomagajo obleči plašč."

Okolica Term Dobrna nudi obilo
priložnosti za aktiven oddih.
IZBERITE POT DO ODLIČNEGA POČUTJA.

Terme Dobrna, tradicija od leta 1403

ODDIH V
SRCU NARAVE
POMLADNI ODDIH

Do 19. 04. 2019 in od 05. 05. do 21. 06. 2019

1 x polpenzion in kopanje, že od

39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)
-

neomejen vstop v bazene
20 % popust na storitve masažno - lepotnega centra
kopalni plašč v sobi
živa plesna glasba (petek, sobota)

PRVOMAJSKI PRAZNIKI

Od 19. 04. do 05. 05. 2019.
1 x polpenzion in kopanje, že od
90
oseba / noč (min. 2 noči)
- neomejen vstop v bazene
- do 2 otroka bivata brezplačno, v sobi z dvema
odraslima osebama
- animacija za otroke in odrasle: vodne igre, tematske
delavnice, pohodi v okolico, obisk čebelarja

41, €

Rezervacije:

080 22 10

info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si
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Z Jesenkom promovirajo znanost
Z namenom promocije in popularizacije znanosti so v Škofji Loki minuli teden
pripravili že osmo Jesenkovo popoldne, v okviru katerega je svoja magistrska dela
predstavilo osem nekdanjih študentov ljubljanske Biotehniške fakultete.
MATEJA RANT, FOTO: TINA DOKL
Jesenkovo popoldne je tradicionalna poljudnoznanstvena prireditev, v
okviru katere želijo predstaviti pomen
znanosti, pri čemer poseben poudarek
namenijo področjem, ki jih razvija Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. To pa so tudi nekatera področja, na katerih je deloval škofjeloški
rojak Fran Jesenko, svetovno priznani
in uveljavljeni botanik ter soustanovitelj Triglavskega narodnega parka. Po
njem so poimenovali tudi priznanja,
ki jih vsako leto podeljujejo za izjemne
dosežke na področju biotehniških ved.
Prof. dr. Fran Jesenko se je rodil 14.
marca 1875 v Škofji Loki. Po študiju
naravoslovja na Univerzi na Dunaju
je služboval kot botanik po vsej Evropi in tudi zunaj nje. Leta 1921 je postal
prvi profesor botanike na Univerzi v
Ljubljani. Njegove raziskave v genetiki so odmevale v najvišjih znanstvenih krogih tistega časa. Bil je zagret
zagovornik in eden od soustanoviteljev Triglavskega narodnega parka.
S postavitvijo njegovega doprsnega
kipa v Aleji zaslužnih Ločanov so po
besedah župana Tineta Radinje v Škofji Loki izpolnili zgodovinski dolg do
znamenitega rojaka, ki je s svojimi
dosežki na področju križanj žit dosegel svetovno odmevne rezultate, na
kar so bili v domačem kraju premalo
ponosni. "Njegov veliki lik nam daje
priložnost za popularizacijo znanosti," so zato prepričani organizatorji
Jesenkovih popoldnevov v Škofji Loki.
V okviru dogodka so predstavili po
eno diplomsko delo z oddelkov in študijev Biotehniške fakultete, sledilo pa
je predavanje letošnjega Jesenkovega
nagrajenca za življenjsko delo prof.
dr. Petra Udovča z naslovom Kako se
nas genetika dotakne? Kot je pojasnil,
se nas genetika v vsakdanjem življe-

V Škofji Loki so minuli teden pripravili osmo Jesenkovo popoldne.
nju dotakne na različne načine. "Ti
dotiki so lahko prijetni in navdušujoči ali boleči in celo usodni. Genetika
nas spremlja vse življenje in težko bi
našli življenjsko situacijo, ko ni prisotna." Genetika po njegovih besedah v
veliki meri določa našo sposobnost za
odzivanje na dražljaje iz okolja, sposobnosti za reševanje najrazličnejših
življenjskih nalog, vpliva na kakovost
našega življenja in na koncu pogosto
tudi na njegovo dolžino. "Prvo prijetno srečanje z genetiko nas navadno
čaka že pri zajtrku v obliki različnih
prehranskih proizvodov, ki so v veliki
meri rezultat usmerjene uporabe genetskih principov," je razložil Dovč in
dodal, da bi bil tudi jutranji pozdrav
naših hišnih ljubljencev brez delovanja genetskih principov precej drugačen. S člani družine smo povezani z
genetskimi vezmi, zaradi katerih smo
si bolj podobni in nam zato pogosto
olajšajo medsebojno komunikacijo,

je še pojasnil. Tudi pri izpolnjevanju
delovnih nalog ali pri preizkušanju
fizičnih sposobnosti v prostem času
se navadno gibljemo znotraj meja, ki
nam jih določa genetika. "Preseganje
teh meja je skrajno naporno in pogosto tudi nevarno. V vseh življenjskih
odsekih nas spremljajo sposobnosti in
omejitve, ki so posledice našega genskega zapisa."
Bolj boleče srečanje z genetiko pa
predstavljajo različne genetske okvare pri ljudeh oziroma ko se srečamo
z boleznimi, ki imajo genetsko ozadje. "Mogoče bi lahko dobili vtis, da gre
za nekakšno ujetost v genetsko determiniranost, vendar je poznavanje
genetskih mehanizmov in njihovo
sprejemanje lahko tudi temelj za boljše medsebojne odnose, boljše razumevanje sveta okoli sebe in možnost
za učinkovito blaženje najbolj bolečih
posledic njihovega delovanja," je ob
tem poudaril Udovč.
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Naj živi Rusijada
Ljubezen do lepote ruskega jezika je udeležence že osmega vseslovenskega
srečanja šol z ruščino na povabilo Gimnazije Škofja Loka ponovno pripeljala
na Loški oder.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Gimnazija Škofja Loka je idejni vodja in organizatorica
Rusijade, koordinatorica festivala pa profesorica Marjeta
Petek Ahačič s svojo ekipo. Letošnja, ki je potekala 22. marca že tradicionalno na Loškem odru, je bila osma po vrsti.
Oder so osvojili učenci in dijaki, ki se v Sloveniji učijo ruščino, ter njihovi mentorji z namenom, da ruska kultura
in učenje ruščine povezujeta tudi znotraj Slovenije. V nastopih (s skeči, pesmimi, zapetimi in deklamiranimi, impro točko ...) se je predstavilo osem slovenskih osnovnih
šol, osem slovenskih gimnazij in zavod Vesela druščina.
S širšega gorenjskega območja so nastopili dijaki Gimnazije Škofja Loka in Gimnazije Kranj, učenci Osnovne šole
(OŠ) Naklo in OŠ Venclja Perka Domžale. Osrednji umetniški gost je bila impro skupina Gimnazije Škofja Loka O.sti
J.arej, ki je udeležence pod mentorstvom prof. Tatjane Žagar popeljala v svet ruskega slikarstva.
Rusijado Gimnazija Škofja Loka organizira s podporo Sklada Toneta Pavčka pri Društvu Slovenija Rusija ter Občine
Škofja Loka. Ravnatelj Gimnazije Škofja Loka in predsednik
strokovnega odbora Sklada Toneta Pavčka prof. Jože Bogataj je pojasnil: "V dvanajstih letih, kar deluje Sklad Toneta
Pavčka, je ta postal prepoznaven v slovenskem prostoru,
predvsem pa vsi mentorji lahko zagotovite, da je prepotreben. Ob tej priložnosti bi se zahvalil sponzorjem za pomoč, za letošnje leto nam je že uspelo zagotoviti sredstva
za dvajset projektov, Rusijada je eden med njimi."
Župan Občine Škofja Loka Tine Radinja je poudaril, kako
pomembno je, da se bogatimo z znanjem jezika, ki nam
širi obzorja in odpira vrata v svet, zato da se bolje razu-

Zbrane je nagovoril ravnatelj Gimnazije Škofja Loka prof. Jože
Bogataj.

Maslenica je rusko pustovanje, ki ga je uprizoril zavod Vesela
druščina, ki združuje otroke, katerih materni jezik je ruščina.
Na sliki otroci z mentorico mag. Liano Cerar.

Rusijada je navdušila tako z udeležbo kot s programom.

memo. Omenil je tudi, da bosta Občina Škofja Loka in
Ruski center znanosti in kulture v maju priredila tradicionalni spomladanski festival ruskih romanc. Član
upravnega odbora Društva Slovenija Rusija Igor Furlan
je udeležencem in organizatorju Rusijade poklonil velik
aplavz za trud, pozdravni nagovor je imela tudi Marina
Guskova, namestnica direktorja Ruskega centra znanosti
in kulture.
Častni pokrovitelj Rusijade je slovenski predsednik Borut
Pahor. Letos so s simbolično projekcijo praznovali tudi 150
let peridonega sistema elementov D. I. Mendelejeva.
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Ne vemo, kaj doživljajo
Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu je bilo v okviru Torkovih večerov
s knjižnico pretekli teden v Miheličevi galeriji v Kašči mogoče prisluhniti
predavanju Apolonije Klančar z naslovom Pozornost in avtizem – vzroki in
pomoč, ki deluje.
MATEJA RANT

Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu je bilo mogoče
prisluhniti predavanju Apolonije Klančar z naslovom Pozornost in
avtizem – vzroki in pomoč, ki deluje.

HERMOSA D.O.O., PLANINSKA CESTA 25, SEVNICA

Na Torkovih večerih s knjižnico, ki jih prireja Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka, so pretekli teden gostili prevajalko, profesorico in montessori pedagoginjo dr. Apolonijo Klančar. Svoje delo je posvetila otrokom, ki se soočajo
z motnjami pozornosti in vedenja ali imajo bralne težave,
disleksijo, težave na govorno-jezikovnem področju, slabo
številsko predstavljivost, cerebralno paralizo, pomaga tudi
hiperaktivnim in avtističnim otrokom. Na predavanju je
predstavila knjigi, ki govorita o drugačnih otrocih, in sicer
roman Naokija Higašide Zakaj skačem in svoj avtobiografski prvenec Vsi moji otroci in njihove mame.
Apolonija Klančar se je pred šestimi leti odločila za samostojno poklicno pot, v okviru katere prek individualnih
svetovanj nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami
in njihovim družinam. Pred časom se je je zelo dotakni-
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la knjiga japonskega pisca Naokija
Higašide Zakaj skačem: glas dečka iz
tišine avtizma, ki jo je napisal pri svojih trinajstih letih, zato jo je prevedla
v slovenščino in zanjo napisala tudi
spremno besedo. "Glede avtistov so vsi
zelo 'pametni', v resnici pa nimamo
pojma, kaj doživljajo," je poudarila ob
knjigi, v kateri takrat 13-letni deček z
avtizmom odgovarja, kaj čuti ob vprašanjih, kot so, zakaj ljudje z avtizmom
govorite tako glasno in nenavadno,
zakaj kar naprej počnete stvari, ki jih
ne bi smeli, zakaj kar naprej sprašujete eno in isto, zakaj nas ne gledate
v oči, ko se pogovarjate z nami, zakaj
skačete in podobno. Z odgovori na ta
vprašanja poskuša pokazati, da ljudje z avtizmom ne zaznavajo in čutijo premalo, ampak zgolj drugače. Kot
v knjigi razlaga Naoki Higašido, se
počutijo grozno, ko jih oštevajo, zato
jim ogromno pomeni že to, da odrasli
pazijo nanje in ne obupajo nad njimi,
karkoli že naredijo. "To so polno čuteči osebki, le izražati se ne znajo, kot
se izražamo mi," je ob tem poudarila

Apolonija Klančar in dodala, da staršem takih otrok vedno razloži, da se
morajo zavedati, da ti otroci "niso v telesu" oziroma ga ne čutijo kot svojega,
zato ga ne morejo upravljati.
Ob pomoči tem otrokom, je razložila
Apolonija Klančar, se je ves čas srečevala z enimi in istimi vprašanji staršev, zato se je odločila, da bo odgovore
na ta vprašanja strnila v svoji knjigi
Vsi moji otroci in njihove mame. V
njej na poljuden način odgovarja, kako
delujejo vaje, ki jih pri svojem delu izvaja z otroki in njihovimi starši. Z njo
pa je vsem staršem otrok, ki jim nudi
pomoč, želela tudi sporočiti, da niso
sami in naj ne krivijo sebe, kot se pogosto dogaja. "V knjigi jasno povem, da
je staršev otrok s težavami, ki jih opisujem v knjigi, v Sloveniji ogromno.
Zasledila sem podatek, da je bilo lani
v redne osnovne šole vključenih 11 tisoč otrok z odločbo, po mojem občutku
pa je takih otrok vsaj dvakrat toliko,"
je poudarila in dodala, da starši zato
vsekakor ne smejo kriviti sebe. "Ob
tako malo pomoči, kot ste je deležni,

delate noro dobro." Prav na to se je v
nadaljevanju nanašalo tudi vprašanje
iz občinstva, in sicer od kod izvirajo te
težave pri otrocih. Apolonija Klančar je
vprašanje označila za klasično vprašanje zlate mamice, ki je prepričana,
da sama dela kaj narobe. Poudarila je,
da so za to lahko krivi tudi stresorji iz
okolja, saj so danes vse spodbude povezane z zastraševanjem – če recimo
ne boš zbral dovolj točk, se ne boš mogel vpisati na izbrano šolo in podobno.
"V takem svetu je težko živeti, otroci
vse to srkajo, čutijo. Posledica tega pa
je potem pretirano zaščitništvo, s katerim starši 'pohabljamo' otroke, saj
jim ne dovolimo, da bi se kaj naučili
iz lastnih izkušenj. Kako naj recimo
otroci razvijejo reflekse in se naučijo
pasti, če že vnaprej poskušamo preprečiti padce." Ob tem je poudarila še eno
sporočilo knjige: da obstajajo ljudje, ki
razumejo, kaj tem otrokom manjka, in
jim znajo pomagati brez tablet. "Metode, ki jih opisujem v knjigi, prinašajo
rezultate tudi tam, kjer je stroka dvignila roke."

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV GORENJSKE, APRIL 2019
»Ko stopaš po novi, še neznani poti, ko želiš raziskovati, sprašuješ, odstiraš, spoznavaš, se
srečuješ z zanimivimi ljudmi, novimi spoznanji, tudi padci. Da lahko nadaljuješ in vztrajaš,
potrebuješ znanje, željo in vztrajnost.« Misel smo zapisali mladim raziskovalcem na pot.
V Biotehniškem centru Naklo smo v sredo, 3. 4. 2019, izvedli 28. srečanje mladih raziskovalcev
srednjih in osnovnih šol Gorenjske. Namen raziskovalnih srečanj oz. tekmovanj mladih raziskovalk in raziskovalcev je uvajanje mladih v znanost, približevanje znanosti in tehnike, odkrivanje
mladih talentov, spodbujanje k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti in raziskovalni
dejavnosti. Z raziskovalnimi nalogami in inovativnimi projekti so sodelovali učenci in učenke ter
dijaki in dijakinje iz Gorenjske. Najboljše naloge z 19 različnih področij so se uvrstile na državno
tekmovanje. Predstavljenih je bilo 39 raziskovalnih nalog. 25 nalog je iz osnovnih šol in 14
nalog iz srednjih šol. Mladi raziskovalci so prišli iz enajstih OŠ in petih SŠ. Osnovnošolskih mladih
raziskovalcev je bilo 46, srednješolskih 25, mentorjev 46. Sodelovalo je 26 ocenjevalcev v strokovnih komisijah iz različnih področji: s fakultet, iz podjetji, zavodov in drugih organizacij. Vsem
mladim raziskovalcem iskrene čestitke.

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT »Odprimo vrata poletju.«
v četrtek, 25. 4. 2019 na BC Naklo, od 13.00 do 18.00

Predstavljene bodo projektne naloge dijakov in študentov zaključnih letnikov; zanimiva strokovna predavanja; prodaja
ekoloških sadik, semen in cvetja; demonstracije in predstavitve mehanizacije ter drugih dobaviteljev z degustacijo.

Mladi raziskovalci Srednje šole BC Naklo

ISO 9001 Q-1656

28 | OTROCI

Vzgajajo navdušene bralce
Z zaključno prireditvijo v Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto so sredi marca končali
letošnji projekt Društva prijateljev mladine Škofja Loka Berem, berem.
MATEJA RANT
S projektom Berem, berem so v Društvu prijateljev mladine
Škofja Loka pod vodstvom knjižničarke Mateje Gartner že
14. leto zapored tretješolce na vseh štirih škofjeloških osnovnih šolah in njihovih podružnicah spodbujali k branju. V
okviru projekta morajo učenci od oktobra do sredine marca prebrati deset knjig po svoji izbiri. To otrokom omogoča,
da pri branju izrazijo svoje želje in pokažejo svoj literarni
okus. Obenem s tem omogočijo, da so v projekt enakovredno vključeni vsi otroci, saj vsak knjige izbira glede na svoje
sposobnosti, je razložila Mateja Gartner. Naslove prebranih
knjig otroci vpišejo v posebno mapo in zraven narišejo risbico, ki se nanaša na prebrano zgodbo, starši pa s svojim
podpisom potrdijo, da je otrok knjigo res prebral.
S projektom želijo otroke navdušiti za branje in obiskovanje knjižnice. Na začetku projekta v oktobru namreč vse

Na odru so peli, plesali in igrali
VILMA STANOVNIK

Za nagrado za sodelovanje pri projektu Berem, berem so
za otroke pripravili igro Gusar Tone.

Zadnji marčevski torek so se na odru Osnovne šole Škofja Loka-Mesto predstavili šolarji različnih interesnih dejavnosti. Na
prireditvi, ki so jo poimenovali Zapojmo, zaplešimo, zaigrajmo,
je množico obiskovalcev najprej pozdravila ravnateljica Doris
Kužel, nato pa so oder prevzeli učenke in učenci ter pokazali
številne veščine: od igranja inštrumentov do plesa in petja. Ob
tej priložnosti se je predstavil tudi mladi umetnik Pavle Vastl, ki
je v šoli pripravil svojo prvo likovno razstavo.

otroke povabijo v knjižnico in jih spodbudijo k temu, da
v roke vzamejo knjige. "Večina otrok se potem odloči za
sodelovanje pri projektu," je zadovoljna Mateja Gartner.
Letos je bralne mape z naslovi knjig in risbicami pridno
polnilo kar 280 otrok iz štirih škofjeloških osnovnih šol.
"Verjamem, da smo tudi s tem pridali majhen kamenček
k njihovi bralni pismenosti, ki predstavlja podlago tudi za

S projektom želijo otroke navdušiti za branje
in obiskovanje knjižnice. Letos je bralne mape
z naslovi knjig in risbicami pridno polnilo kar
280 otrok iz štirih škofjeloških osnovnih šol.

Najmočnejši aplavz je bil namenjen najmlajšim, prvošolčkom,
ki so ob spremljavi harmonike ubrano zapeli.

učenje pri drugih predmetih, saj je pomembno, da razumemo, kaj smo prebrali." Zato otroke na ta način spodbujajo, da v svoj vsakodnevni urnik vključijo tudi branje.
"Tretješolci so zelo dovzetni za to, nekateri so pri teh letih
že precej dobri bralci."
Ob zaključku projekta v marcu so se otroci zbrali na OŠ
Škofja Loka-Mesto, kjer so si za nagrado ogledali igro Gusar Tone v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. V trajen
spomin pa jim bo ostala tudi bralna mapa, ki so jo napolnili s prebranimi knjigami.
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Terapevtka
za ozdravitev
duše
Ko ljudje obiščejo
terapevta, so že naredili
nekaj zase.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Psihoterapevtka Vanina Urh / Foto: Tina Dokl
skrbljenost/se osvoboditi od nenehne
zaskrbljenosti, se nehati ukvarjati s
tem, kaj o njih mislijo drugi. Ko obiščejo terapevta, so že naredili korak k
spremembam na bolje. Terapevtska

obravnava traja uro, na prvi termin
se lahko naročite po telefonu in elektronski pošti, nato pa se s terapevtko
dogovorite za nadaljnji potek zdrav
ljenja.
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Psihoterapevtka Vanina Urh, filozofinja in specializantka integrativne
psihoterapije, ima že tri leta svojo
terapevtsko prakso v Kranju, zdaj pa
je začela tudi v Škofji Loki. Paciente
sprejema na Mestnem trgu 20.
Pomoč ljudem, ki se srečujejo s težavami v odnosih, soočajo s tesnobo, jih
mučijo občutki nesmisla in praznine, dvomijo o svoji identiteti, si želijo
razrešiti travmatične spomine, sicer
nudi že pet let, na začetku je sodelovala kot zunanja sodelavka z združenjem Drogart v Ljubljani. Sprejema
tudi osebe, ki imajo težave z različnimi vrstami odvisnosti. Pri ljudeh, ki
poiščejo njeno pomoč, se loteva razreševanja problemov, terapevtski odnos
pa jim omogoča, da so iskreni, da so
to, kar so, da jih nihče ne sodi, temveč posluša in verjame vanje. "Zelo je
pomembno, da se v tem odnosu ujamemo, da se ljudje dobro počutijo,
zaupajo, so varni in začutijo, da mi
je mar zanje,« pravi terapevtka. Pri
terapijah uporablja različne tehnike,
poleg pogovora tudi likovno tehniko,
elemente psihodrame, sprostitvene
tehnike, čuječnost, "brainspotting" (za
hiter dostop do travmatičnih vsebin)
... Skozi uspešno zdravljenje se ljudje začnejo počutiti bolje, naučijo se
sprejemati svoja čustva, začnejo bolje
funkcionirati in so zadovoljnejši sami
s seboj in z življenjem. Urhova pravi,
da so njeni klienti tudi ljudje, ki se sicer ne počutijo slabo, a želijo izboljšati
stvari v svojem življenju, denimo pridobiti samozavest, umiriti svoje misli
in jih nadzirati, omejiti nenehno za-
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Priznanja športnikom in športnim delavcem
Škofjeloško občino poleg uspehov številnih odličnih domačih športnikov odlikuje
tudi množičnost na področju športa in rekreacije, zato je na tem področju
najboljša v Sloveniji.
VILMA STANOVNIK, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Zadnji marčevski torek sta Zavod za šport in Športna zveza
Škofja Loka pripravila tradicionalno, letos že 19. podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem v škofjeloški občini.
V Sokolskem domu je zbrane v imenu odbora za priznanja
najprej pozdravila Saška Benedičič Tomat in poudarila uspehe in predvsem množičnost Ločanov na področju športa in
rekreacije. "Hvala vsem športnikom in športnim delavcem za
vse uspehe, za vso moč in energijo, ki jo vlagate v razvoj športa
v Škofji Loki, zato da je naša občina na prvem mestu na področju športa v Sloveniji," je povedala Saška Benedičič Tomat
in nato čestitala dobitnikom priznanj.

SAŠU BERTONCLJU ŽE DESETA MAJOLIKA
Priznanja za mladega perspektivnega športnika in za športne
rezultate v minulem letu si je zaslužilo pet športnikov. Med
nagrajenci izstopa gimnastičar Sašo Bertoncelj, ki je v minulih letih že prejel bronasto plaketo in nato zlato plaketo ter
svečano listino, letos pa si je zaslužil že deseto majoliko. Minulo leto je bilo zanj res nekaj posebnega, saj je drugič zapored
osvojil prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala na
konju z ročaji ter dodal še srebrno kolajno na evropskem prvenstvu.
Majoliko si je zaslužila tudi jadralka Lara Poljšak, ki je lani s
posadko Quantum Racing v razredu TP52 osvojila naslov svetovnega prvaka. Med vsemi sodelujočimi na prvenstvu je bila
19-letna Lara najmlajša, vendar z bogatimi izkušnjami, saj je

Priznanja za uspehe so si zaslužili mladi škofjeloški rokometaši,
predsednik Rokometnega društva Urbanscape Loka Matjaž
Ljubec pa je prejel tudi posebno priznanje ob šestdesetletnici
društva. / Foto: Gorazd Kavčič

jadranje že od malega njen način življenja. Poleg tega je Lara
uspešno nastopala tudi na nekaterih drugih pomembnih tekmovanjih. Njeno priznanje je prevez oče David.
Prav tako je priznanja treh odličnih mladih rokometašev Tineta Gartnerja, Jošta Juričana in Matica Pippa, ki jih zaradi
obveznosti ni bilo na slovesnosti, prevzel predsednik Rokometnega kluba Urbanscape Loka Matjaž Ljubec, ki mu je nato
na prireditvi posebno priznanje za jubilej izročil škofjeloški
župan Tine Radinja. Rokometno društvo je namreč lani praznovalo šestdeset let obstoja. Župan Radinja je podelil posebno
priznanje za jubilej tudi Strelskemu društvu Škofja Loka, ki je
lani praznovalo sedemdeset let del dela, čeprav ima strelstvo
na škofjeloškem že 360-letno tradicijo.
Ob sedemdesetletnici si je svečano listino zaslužilo Društvo
upokojencev Škofja Loka, kjer vestno skrbijo tudi za rekreacijo
in tekmovanja svojih članov.
Prav tako je svečano listino prejel športni plezalec Gregor Selak, ki je lani na svetovnem prvenstvu v parapelzanju osvojil
tretje mesto.

KAR 59 KLUBOV IN DRUŠTEV
Bronaste plakete je športnikom in športnim delavcem
podelil predsednik Športne zveze Blaž Pipp, ki je povedal,
da je v Športno zvezo Škofja Loka vključenih 59 klubov in
društev. Ob tem je poudaril veliko vlogo zagnanih športnih delavcev pa tudi mladih, ki tudi z njihovo pomočjo
dosegajo lepe rezultate. "Danes je tukaj zbrana čudovita
druščina športnikov in športnih zanesenjakov, ki si tudi v
domačem kraju zaslužijo priznanje za trud in dosežke na
svojem področju," je poudaril Blaž Pipp ter nato priznanja
izročil ustanovitelju Jadralnega kluba Loka Timing Gorazdu Krajniku, kegljačici in strelki Nevenki Mandić Orehek,
malonogometnem delavcu pri Futsal klubu Stripy Tomažu
Zormanu in zagnani mladi vaditeljici pri ŠD Partizan Neži
Erznožnik. Priznanje si je zaslužil tudi planinec Franci
Tavčar.
Predsednik sveta Zavoda za šport Marko Primožič je nato
podelil še srebrne in zlati plaketi. Srebrne plakete so si
zaslužili planinski vodnik pri Planinski zvezi Slovenije in
planinec prostovoljec Alojzij Bašelj, strelec Gregor Božnar
in planinec Dane Kokalj, zlate pa dolgoletni malonogometni igralec in trener Franci Ahčin ter družba Knauf Insulation, ki kot naslednik Termike in Terma nadaljuje tradicijo
podpori škofjeloškega športa.
Ob podelitvi priznanj je Marjan Luževič predstavil tudi muzejsko zbirko Šport na Loškem, za prijeten kulturni program pa so poskrbeli učenci Glasbene šole Škofja Loka.

Na treninge
z Juretom
Dolencem

Marsikomu od mladih škofjeloških
rokometašev je v lepem spominu
ostalo treniranje in druženje v lanski
prvi Rokometni šoli Jureta Dolenca.
Tako so se v klubu skupaj z reprezentantom Dolencem odločili, da jo pripravijo tudi letos poleti. Tudi letos bo
potekala v avtokampu Brioni, začela

se bo 2. in zaključila 7. julija. "Zavedam
se, da brez okolja, v katerem sem zrasel, ne bi bil tako uspešen. Zato se mi
zdi prav, da klubu na tak način nekaj
vrnem. Seveda v nekaj dneh na leto ni
moč mladih naučiti vsega, zagotovo
pa jim lahko damo novo motivacijo,
popravimo tehniko, jih naučimo kaj
novega," je po lanskem druženju z
mladimi rokometaši povedal Jure Dolenec, sicer igralec španske Barcelone,
ki so ga lani mladi navdušili s pozitiv-

DISKONT

Kranj, Savska loka 21c (zraven bivše Planike)

T: 04/ 20 10 590

Odprto: pon.–pet. od 7. do 17. ure
sobota od 7. do 12. ure

no energijo, prav tako pa so bili zadovoljni starši več kot šestdesetih loških
rokometnih upov.
Tudi letos udeležence čaka šest dni
športa in zabave, pridobivanje novih rokometnih znanj in sklepanja
prijateljstev. Treningi bodo potekali
dvakrat dnevno, vmes pa nasveti in
demonstracije Jureta Dolenca, obiski
drugih reprezentantov in igralcev pa
tudi predavanje fizioterapevtke ter kopanje in druge športne aktivnosti.

OMAKA
TABASCO,
60 ml,
2,23 EUR
SIR TOAST REZINE
1 kg 5,39 EUR

Davidov hram d.o.o., Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji

PETERŠILJ
100 g KOTANYI
2,88 EUR

KETCHUP
FELIX BLAGI 1000 g
2,62 EUR
OGLJE LAIS
10 kg 6,91 EUR

VEGETA 2 kg 9,75 EUR

SALAMA
KULEN
NAREZEK
1 kg KRAS 6,38 EUR

SALAMA
OGRSKA NAREZEK
1 kg KRAS 6,38 EUR

OLJE BUČNO
NERAFINIRANO
PREMOŠA 1 l
12,50 EUR

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

VILMA STANOVNIK

V rokometni šoli je ob treningih veliko časa tudi za zabavo.

Vse cene so maloprodajne in vključujejo DDV.

V rokometnem društvu
Urbanscape Loka bodo
letos poleti znova
pripravili rokometno šolo
za otroke in mladostnike.

Po vsakem nakupu prejmete račun z označenim kuponom v vrednosti 2 % na artikle, označene na računu, ki ga lahko vnovčite pri naslednjem nakupu.
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Trata zlahka obdržala balinarski primat
Trata je že šesto leto zapored zavladala slovenskemu balinanju. Pred njimi pa je
že nov izziv – četrtfinale evropskega klubskega pokala.
SIMON ŠUBIC
Balinarji Trate so sredi marca v finalu
državnega prvenstva na domačem balinišču rokohitrsko premagali Zabiče
s 14 : 2 in osvojili že 15. naslov državnih prvakov ter šesto ekipno lovoriko
zapored. Edini točki za podprvake je v
finalnem obračunu dosegel nekdanji
igralec Trate Simon Možina, ki je v
natančnem zbijanju premagal Uroša
Veharja z 22 : 11. Obe ekipi sta si z uvrstitvijo v finale državnega prvenstva
priigrali tudi udeležbo v evropskem
klubskem pokalu. Trata se je kot državni prvak uvrstila neposredno v četrtfinale (18. maja in 1. junija), Zabiče
pa bodo morale odigrati predkrog. Njuna nasprotnika še nista znana.
Na zaključnem turnirju četverice na
Trati sta sodelovala tudi Agrochem
Hrast in Skala. Hrast je v polfinalu
prav tako gladko premagala Trata (13 :
3), Skalo pa po precej bolj izenačenem
dvoboju Zabiče (15 : 11).
Kapetan najboljšega balinarskega kolektiva v državi Damjan Sofronievski
je po dvigu pokala Balinarske zveze
Slovenije dejal, da je v finalu priča-

Zlate medalje je traškim balinarjem podelil predsednik balinarske zveze Sandi Kofol
(na sliki), pokal državnega prvaka v sezoni 2018/19 pa škofjeloški župan Tine Radinja.
koval večji odpor Zabič. "Res pa je, da
smo v finalu odigrali precej bolje kot
v polfinalu, kjer nismo bili povsem
pravi, a podobno se je godilo tudi nasprotniku. K osvojitvi novega naslova
ekipnih državnih prvakov je pripomogla tudi naša zmaga v zadnjem kolu

rednega dela super lige v Zabičah, saj
smo si z njo zagotovili organizacijo zaključnega turnirja na naših igriščih,
ki so zelo zahtevna za vsako gostujočo
ekipo. Ne nazadnje tudi v evropskem
klubskem pokalu doma že nekaj let
ne poznamo poraza," je dejal.

Upokojenci so tekmovali v šahu
Društvo upokojencev Škofja Loka je bilo gostitelj
gorenjskega prvenstva v šahu.
VILMA STANOVNIK
Konec marca je Društvo upokojencev
Škofja Loka ob sodelovanju Šahovske
sekcije Toma Zupana iz Kranja v športni
dvorani na Trati pripravilo letošnje gorenjsko prvenstvo upokojencev v šahu.
Udeležilo se ga je 36 šahistk in šahistov,
na koncu pa je naslov gorenjskega prvaka osvojil Marjan Karnar iz Društva

upokojencev Domžale, ki je osvojil 5,5
točke. Prav tako 5,5 točke je osvojil član
domačega Društva upokojencev Škofja
Loka Tase Ristov, na tretje mesto pa se
je uvrstil Primož Bajželj iz Društva upokojencev Radovljica.
Med ekipami so bili najboljši domžalski upokojenci, drugo mesto je osvojila ekipa Radovljice, tretje pa ekipa Jesenic. Gostitelji so osvojili peto mesto.

Upokojenci so se na gorenjskem
šahovskem prvenstvu zbrali v športni
dvorani na Trati.
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Z nami so že petindvajset let
Letošnje leto je za podjetje Prevc, saloni pohištva, posebno leto, saj praznujejo
petindvajset let delovanja podjetja.
SUZANA P. KOVAČIČ
Podjetje Prevc so ustanovili leta 1994 s sedežem v Dorfarjah
pri Žabnici. V teh letih so razvili pohištveno znamko Prevc,
ki je poznana ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. Ukvarjajo
se z maloprodajo in veleprodajo pohištva ter z inženiringom. V lanskem letu so okrepili ekipo in ustvarili za 2,6
milijona evrov prihodkov. Trenutno ima njihova ekipa 13
strokovno podkovanih članov in več zunanjih sodelavcev,
na katere se ravno tako lahko zanesejo, kot radi poudarijo.
V 25 letih so imeli priložnost opremljati stanovanja, hiše,
poslovne prostore in apartmaje povsod po Sloveniji, v sosednjih državah in drugod po Evropi. Več kot 1500 strank
jih obišče vsako leto. V njihovi razvojni strategiji je širjenje
prodaje priznanih blagovnih znamk pohištva, predvsem
slovenskega, s tradicijo, kakovostno izdelavo ... "Tudi v prihodnosti želimo soustvarjati še veliko osebnih in poslovnih bivanjskih zgodb s poudarkom na trajnosti, kakovosti
in zadovoljstvu," sporoča Prevčeva ekipa, ki je dejavnost s
salonom razširila v ljubljanski BTC. Pretekli teden so pre-

Ekipa salonov pohištva Prevc
jeli priznanje Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno
zavzeti v okviru Dnevnikove Zlate niti. Obletnico bodo slovesno obeležili v maju, odlični ambasadorji znamke Prevc
pa so kdo drug kot – bratje Prevc.
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Tudi v Škofji Loki rast cen nepremičnin
Leta 2015 je bila v Škofji Loki povprečna cena kvadratnega metra stanovanja 1.550
evrov, lani 1.800 evrov. Če pogledamo širše po Gorenjskem, je bilo lani realiziranih
kupoprodaj stanovanj skoraj trideset odstotkov več kot leta 2015, hiš pa že kar 45
odstotkov. Cene so se v tem obdobju povišale za več kot petino.
SUZANA P. KOVAČIČ
Republiška Geodetska uprava (GURS) je objavila redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za lansko leto. Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 2017 se je slovenski nepremičninski trg
lani pričakovano umiril. Število nepremičninskih poslov
se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za okoli deset
odstotkov, njihova skupna vrednost pa za pet odstotkov.
Obseg realiziranih kupoprodaj se je zmanjšal za vse vrste
stanovanjskih in poslovnih nepremičnin kot tudi za vse
vrste zemljišč. Cene stanovanjskih nepremičnin pa so
kljub upadu prometa v letu 2018 še naprej rasle. Na ravni
države so cene rabljenih stanovanj, ki najbolje ponazarjajo trende na slovenskem nepremičninskem trgu, v primerjavi z letom 2017 v povprečju zrasle za deset odstotkov,
od cenovnega dna leta 2015 so bile višje že več kot dvajset
odstotkov. Najbolj so cene stanovanj zrasle v prvi polovici
lanskega leta. Po stagnaciji v drugi polovici leta se je ob
koncu leta 2018 ponovno začel kazati rahel trend rasti.

GARAŽNA IN VHODNA VRATA HÖRMANN
| 031 775 401 | www.matjazhartman.si |
| var.matjaz@gmail.com |
| Matjaž Hartman s.p. |
| Hafnerjevo naselje 91, Škofja Loka |

TZ-AZ-EP2019-59x70-SL-Hartman.indd 1

Kljub visoki rasti cen v zadnjih treh letih pa so bile cene
stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji še vedno pod rekordnimi iz leta 2008; izjema je Ljubljana.

INVESTICIJSKI CIKLUS
Trg stanovanjskih nepremičnin na Gorenjskem je izrazito
oživel leta 2015, nakar se je začela rast števila kupoprodaj
umirjati. Kljub temu je bilo lani število realiziranih kupoprodaj stanovanj za skoraj trideset odstotkov večje kot leta
2015, hiš pa že kar za 45 odstotkov. Tako cene stanovanj kot
hiš so se v tem obdobju povišale za več kot petino, opazneje
pa so začele rasti šele leta 2017 in še vedno kažejo razmeroma močan trend rasti. Na Gorenjskem se investicijski ciklus še ni začel in še ni zaslediti večjih novogradenj, razen
v turističnih krajih. Večjo ponudbo novih stanovanj (podatek velja splošno za Slovenijo) lahko pričakujemo šele od
druge polovice letošnjega leta.

DOSEŽENA RAVEN CEN V ŠKOFJI LOKI LE MALO
NIŽJA KOT V KRANJU
Za analize trga in prikaz podatkov je GURS poleg Mestne
občine Kranj na Gorenjskem izbral še sedem občin (Škofjo Loko, Jesenice, Kranjsko Goro, Radovljico, Tržič, Bled,
Bohinj), v katerih je bilo v preteklih štirih letih realizirano največje število kupoprodaj stanovanj in hiš. Z izjemo
vzorcev za kupoprodaje stanovanj v Kranju so vzorci premajhni, da bi omogočali kaj več kot grobe ocene ravni in
trendov cen. Te pa kažejo, da je dosežena raven cen v Škofji
Loki in Radovljici sicer le malo nižja kot v Kranju.
Povprečna cena stanovanja v Škofji Loki leta 2015 je bila
1.550 evrov na kvadratni meter, preračunano na 49 kvadratnih metrov uporabne površine in letom izgradnje 1978.
Povprečna cena stanovanja v Škofji Loki leta 2018 je bila
1.800 evrov na kvadratni meter, preračunano na 48 kvadratnih metrov uporabne površine in letom izgradnje 1970.
Za primerjavo: povprečna cena stanovanja v Kranju leta
2015 je bila 1.540 evrov na kvadratni meter, preračunano

Povprečna pogodbena vrednost za
stanovanjsko hišo v Škofji Loki v lanskem letu
je bila 160 tisoč evrov, in sicer za hišo, zgrajeno
leta 1983, površino hiše 193 kvadratnih metrov
in površino zemljišča 640 kvadratnih metrov.

8/03/19 09:30
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na petdeset kvadratnih metrov uporabne površine in
letom izgradnje 1975. Povprečna cena stanovanja v Kranju leta 2018 pa je bila 1.830 evrov na kvadratni meter,
preračunano na 53 kvadratnih metrov uporabne površine in letom izgradnje 1972.

GIBANJE PROMETA IN CEN HIŠ
Gibanje prometa in cen hiš po gorenjskih občinah je
bilo v zadnjih letih zelo podobno kot pri stanovanjih. Na
splošno je promet s hišami povsod oživel leta 2016, cene
pa so začele opazneje naraščati šele leto kasneje.
Povprečna pogodbena vrednost za stanovanjsko hišo v
Škofji Loki leta 2015 je bila 129 tisoč evrov, za hišo, zgrajeno leta 1972, površino hiše 192 kvadratnih metrov in
površino zemljišča 470 kvadratnih metrov. Povprečna
pogodbena vrednost za stanovanjsko hišo v Škofji Loki
leta 2018 pa je bila 160 tisoč evrov, in sicer za hišo, zgrajeno leta 1983, površino hiše 193 kvadratnih metrov in
površino zemljišča 640 kvadratnih metrov.
Za primerjavo: povprečna pogodbena vrednost za stanovanjsko hišo v Kranju, zgrajeno leta 1980, površino
hiše 191 kvadratnih metrov in površino zemljišča 590
kvadratnih metrov, je bila leta 2015 cena 149 tisoč evrov.
Povprečna pogodbena vrednost za stanovanjsko hišo v
Kranju, zgrajeno leta 1969, površino hiše 205 kvadratnih
metrov in površino zemljišča 660 kvadratnih metrov, je
bila leta 2018 180 tisoč evrov.

tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:

prenova stanovanjskih in poslovnih
prostorov hitra in kvalitetna prenova kopalnic
tlakovanje dvorišč energetske prenove objektov
Trgovina: vinil plošče, keramika, topli podi,
parketi kopalniška oprema gradbeni material in
orodje lepila, laki in olja za parket
Svetovanje: projektiranje ideje načrti

Kuhati ali ne
kuhati, to zdaj ni
več vprašanje.

ODLIČNA
KAKOVOST
PO NAJBOL
JŠI
CENI

ovi kuhinji
ples je kuhanje
ti užitek.

Kuhinja Alples
je zakon!

revc ŽABNICA, Dorfarje 17
02 19 00
@prevc.si

studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
41 18 20
s.studio@prevc.si

revc.si

www.prevc.si
Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
T: alples.studio@prevc.si
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Trajn(ostn)e aktivnosti za skupnost
Aprila v Škofji Loki s trajnostnimi aktivnostmi pod imenom Loško je ekološko
spomnijo ljudi na pomembnost varovanja okolja. Sicer pa je ta duh vgrajen
v dejavnosti, ki jih vse leto izvajajo v občini.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: TINA DOKL
Letos naštejejo deset aktivnosti. Prva je bilo poljudnoznanstveno srečanje za popularizacijo znanosti Jesenkovo popoldne, druga sobotno mobilno zbiranje elektronskih in
električnih odpadkov, že v četrtek pa vabijo na okroglo
mizo Kakovost zraka in zdravje ljudi v Škofji Loki, kjer pričakujejo tudi strokovnjake. Lani so namreč z namestitvijo
merilnih postaj začeli spremljati kakovost zraka v občini.
Škofja Loka je vključena v čezmejni projekt NEKTEO – Trajnostna energija za občane, v katerem sodelujejo partnerji
z avstrijske Koroške, Goriške in Gorenjske. Škofja Loka je
ena od štirih pilotnih občin na Gorenjskem, kjer izvajajo
čezmejno ozaveščanje na področju energetske učinkovitosti, varčevanja z energijo in uporabo obnovljivih virov. V
Loški hiši v občinski stavbi so zdaj postavili samostoječi
interaktivni zaslon, kjer se je mogoče poučiti o dejavnosti

Savska loka 23
4000 Kranj
Tel.: 04/236 40 30
Faks: 04/236 40 32
Nikotrans & Begrad, d. o. o.
Razvoz betona v najkrajšem
možnem času z najsodobnejšim
avtomešalcem z že vgrajeno roko
s črpalko na kamionu (doseg roke
25 in 32 m), popolna izraba
materiala, zelo primeren za težko
dostopne kraje, kjer je dostop
več kamionom otežen, za manjše
betonaže, greznice, škarpe, brez
razsipavanja betona v okolico.

TRGOVINA Z GRADBENIM
MATERIALOM
 opečni izdelki,
 betonski in modularni bloki,
 poroterm,
 betonske cevi, jaški, pokrovi,
 cement, apno, malta, mivka,
 tlakovci, robniki,
 betonsko železo, armaturne mreže,
 PVC program.

Zaščita proti rji
LESNI PELETI
kombinacija
bukve in smreke
051/306 000
04/236 40 30

Skandinavska
kakovostna zaščita
vseh lesnih površin

O energetski učinkovitosti se lahko odslej poučite na
interaktivnem zaslonu v Loški hiši.
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tega projekta in spoznati energetske vzorčne točke. Prihodnji torek pa bodo na trgu Pod gradom postavili najsodobnejšo mobilno ekološko učno prikolico, opremljeno z
didaktičnimi pripomočki, ki bo služila predvsem ozaveščanju šolarjev o energetski učinkovitosti.
Maja načrtujejo predavanje o pomenu ohranjanja mestnega zelenja z naslovom Le kaj bi z grajskimi lipami.
Predstavljena bo tudi pobuda Zero Waste (brez odpadkov),
že običajna majska dejavnost pa je tudi urbani sprehod
Jane's Walk. Maja bodo postavili ambientalno fotografsko
razstavo Škofja Loka nekoč in danes, sledita pa še dva jesenska dogodka: septembra prireditev v sklopu Evropskega tedna mobilnosti Hodimo na temo "hodljivosti" mest,
oktobra pa sklepni dogodek Vrednote prostora v zgodbah
dreves in skrivnostnega alpskega sveta. Med dogodke, povezane z varovanjem okolja, bi lahko prišteli tudi čistilni
akciji, ki sta potekali pretekli dve soboti. "Take akcije imajo
namen ozaveščati ljudi, da odlaganje odpadkov v naravo
ni primerno, in jih izobraziti o pomembnosti varovanja
našega okolja," je ob tem dejal župan Tine Radinja.
Tatjana Bernik z občinskega oddelka za okolje pa je predstavila naloge občinske uprave s trajnostnimi cilji. Letos se
bodo še posebej posvetili dvema, urejanju javnih površin
in javnemu prometu. Pregledali bodo zbiralnice ločenih
frakcij in z vzorčnim modelom pokazali, kako bi bila ta
mesta najbolje urejena. Prevetrili bodo tudi signalizacijo in odvečno odstranili z javnih površin, poskrbeli bodo

Iščejo rešitve, kako najbolje urediti zbiralnice odpadkov.
tudi za čiščenje prometnih površin. Na področju javnega
prometa pa želijo ljudem na območju mestnega središča
omogočiti alternativni prevoz, uvedli naj bi manjše električno vozilo. Načrtujejo tudi izboljšave na linijah mestnega prometa, kjer občani predlagajo nekatere nove linije.
Trajnostni načrt pa nameravajo narediti za območje pri
zdravstvenem domu, kjer niso zadovoljni s stanjem prometa, zlasti mirujočega.
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Rado Dagarin je po delu in osebi eden najbolj
prepoznavnih med številnimi škofjeloškimi slikarji, ki
so se v zadnjih desetletjih tudi večkrat predstavljali
v galerijah Loškega muzeja. Nekaj foto utrinkov s
preteklih razstav si je moč ogledati tudi na aktualni
razstavi v Galeriji Ivana Groharja, spomine pa je ob
fotografijah obujal tudi Dagarin. I. K. / Foto: Igor Kavčič

Marjan Potočnik, doma pri Sv. Duhu, je 25. marca dopolnil šestdeset
let. Mnogi se ga še spomnijo kot dolgoletnega direktorja Radia Sora,
pred dobrima dvema letoma pa se je kot vodja oglasnega trženja pridružil
kolektivu Gorenjskega glasa. Ob okroglemu jubileju smo mu v roko segli
tudi sodelavci na čelu z direktorico Marijo Volčjak, ki sicer živi v sosednji
vasi Virmaše. A. Š. / Foto: Gorazd Kavčič
Pred začetkom pete sezone
priljubljenega kuharskega šova MasterChef
Slovenija, ki ga lahko spremljamo od 27.
marca, so časovni pritisk v slavni kuhinji
začutili tudi predstavniki sedme sile.
V vlogi kuharjev so se znašli novinarji
različnih slovenskih medijskih hiš, ki so
morali pripraviti najljubšo ulično hrano
sodnikov Bineta Volčiča, Luke Jezerška in
Karima Merdjadija. Škofjeločanka Saša
Zadnik, voditeljica na Radiu Ekspres, je
pripravila Karimovo najljubšo jed, sendvič s
krompirčkom, in v končnem spopadu proti
programskemu direktorju televizije POP TV
Branku Čakarmišu izgubila. Njen sendvič je
vseboval preveč gorčice. M. L.
/ Foto: Primož Pičulin
Na podelitvi priznanj
loškim športnikom sta
Saška Benedičič Tomat in
Neža Erznožnik poskrbeli,
da prireditev še malo ni
bila dolgočasna, ampak
so se prisotni vmes lahko
celo razgibali. Nekaj
telovadnih vaj je poželo
navdušnje med starim
in mladimi, seveda pa
so jih morali opraviti
tudi domači župan Tine
Radinja ter nagrajenci.
V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Gostilna in vinoteka Danilo v Retečah je
letos že tretjič pripravila večer francoske
kuhinje v okviru globalnega kulinaričnega
dogodka Gout de/Good France, ki je nastal
na pobudo francoskega ministrstva za
zunanje zadeve po vpisu tradicionalnega
francoskega obroka na Unescov seznam
svetovne nematerialne dediščine.
Solastnica Danila Nina Čarman je
pojasnila, da so v pethodni meni vpletli vse
tipične francoske jedi, od paštete, tatara,
zelenjavne terine do "pommes duchlesse",
sirov ter čokoladnega sufleja. Pri inovativni
pripravi jedi so uporabili sveže sezonske
in lokalne sestavine ter dali poseben
poudarek zdravi hrani, ki vsebuje manj
maščob, sladkorja in soli. Vsako jed je
spremljalo tudi kakovostno francosko vino.
M. L. / Foto: Maša Likosar

ZAPELJITE
V SMERI
BREZSKRBNIH
POTI!
POPUST NA IZBRANE
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE

DO

-35 %
Slika je simbolična.

Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE.

BREZPLAČNA
TEL . ŠT.
080 26 24

peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

MOJ PEUGEOT,
TVOJE UGODNOSTI!
DO

40 % POPUSTA

NA DODATNO OPREMO
DO

35 % POPUSTA

NA IZBRANE ORIGINALNE
NADOMESTNE DELE
DO

17,5 % POPUSTA

NA SERVISNE STORITVE

Slika je simbolična.

VČLANI SE
MOŽNOST PLAČILA
NA DO 12 OBROKOV
BREZPLAČNA
TEL . ŠT.
080 26 24

peugeot.si

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si
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Najboljši doslej
Na naše ceste bo zapeljal septembra.
Clio je v tridesetih letih (od leta 1990) postal najuspešnejši
francoski avtomobil na svetu in seveda najbolj prodajan
avto v Evropi in Sloveniji. Lani smo v Sloveniji registrirali
kar 3.900 novih cliov.
Clia pete generacije so uradno predstavili na nedavnem
avtosalonu v Ženevi. Takoj zatem je z glasovanjem v francoskih medijih že prejel nagrado občinstva za najboljši
serijski avto predstavljenih avtov v Ženevi. Novi clio je 14
mm krajši, 66 mm širši in 30 mm nižji, kar mu daje bolj
športno podobo. Čeprav krajši, je prostornejši kot kadarkoli prej. To je načrtovalcem uspelo z boljšim izkoristkom
vgrajenih elementov. Clio pete generacije je prvi Renault,
izdelan na novi arhitekturi (CMF-B), ki prinaša prednosti na področju porabe goriva in izpusta emisij, ter paleto
učinkovitejših in bolj ekonomičnih motorjev. Clio bo hkrati prvič pravi hibrid, nova platforma pa omogoča vgradnjo
naprednih tehnologij.
Kupce že vsa leta prepriča simpatični in igrivi dizajn, ravno zato clio 2019 ni doživel revolucionarnih sprememb.
Novemu modelu so dodali več modernosti in elegantnosti.

Clio 2019
Na zunaj je spredaj opazna sprememba v LED-lučeh v obliki črke C in zadaj v bolj poudarjenih lučeh ter tanki zavorni
luči nad steklom. Notranjost je temeljite prenovljena, opazna je izboljšana kakovost in večja tehnološka dovršenost.
Clio se lahko pohvalil z največjim zaslonom na dotik (9,3
palca – je celo največji med floto Renaultovih vozil). Ob tem
ima voznik na voljo tudi velik nabor fizičnih gumbov, saj
se lahko, kot pravijo francoski načrtovalci, pri mobilnem
aparatu osredotočiš na brskanje po ekranu, v avtu, na cesti
pa seveda tega ne moreš početi tako kot s telefonom.

Renault CAPTUR
IzberiRenault
drugačno pot. CLIO
Neskončno zapeljiv

Že za

Brezplačno obvezno in osnovno
OMEJENA
kasko
zavarovanje za 1. leto**

SERIJA

*Cena velja za model Renault Captur Zen TCe 90, z vključenim rednim popustom 1800 €, bonusom staro za novo 400 € ter dodatnim popustom v višini 600 € ob nakupu prek Renault Financiranja.
**Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1.leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.

Poraba pri mešanem
ciklu
5,3–6,8
km. Emisije
CO52 let
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g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO
6c.zaEmisija
NOx:
0,0185–0,0299
g/km.
Emisija
leto ali 100.000
km, karkoli
se zgodil/100
prej. Brezplačni
redni servis velja
ali 100.000 km,
karkoli se
zgodi prej. **Renault
Financiranje
ni pogoj
pridobitev paketa
zimskih
pnevmatik. Več informacij
o ponudbi,
nakuputrdnih
in pogojih delcev:
nakupa je na0,00002–0,00026
voljo na renault.si.
g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin,
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):
ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanin
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dušikovih
oksidov.
Slika
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simbolna.
Renault
Nissan
Slovenija
d.o.o.,
Dunajska
22,
1000
Ljubljana.
povišanim koncentracijam
prizemnega
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delcev
PM
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AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

13.240 €*
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Obiščite nas!
TipStop Vianor
ŠKOFJA
LOKA
Kidričeva cesta 8 B
4220 Škofja Loka
04/202 58 90

Ob nakupu 4 pnevmatik Nokian

PREJMITE

20€

www.petrol.si/tipstop

PETROL D.D., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50, LJUBLJANA

kupon za premontažo*

www.vianor.si
*Ob enkratnem nakupu in premontaži kompleta 4 letnih ali celoletnih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila na izbranih
servisnih delavnicah TipStop Vianor, eShopu in na vseh bencinskih servisih Petrol, stranki povrnemo 20 € z vključenim DDV v enkratnem
znesku ob obračunu opravljene storitve premontaže na kateremkoli Vianor servisu. Kupon za premontažo prejmete na Vianor servisu.
Število kuponov je omejeno. Akcija traja od 1. 3. do 31. 5. 2019.

Tipstop_vianor_skofja_loka_176_239.indd 1

26.2.2019 14:55:02
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april 2019
1. 4.–30. 4. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Galerija na hodniku

13. 4. • Cankarjev trg, 9.00–13.00

SLIKARSKA RAZSTAVA: BERTHOLDOV SEJALEC IN PUŠTALSKI
USTVARJALCI SKOZI ČAS

IZDELAVA BUTARE VELIKANKE NA CANKARJEVEM TRGU, ŠKOFJELOŠKI
PASIJON

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Informacije: Katarina Trdin, katarina.trdin@gmail.com

4. 4.–30. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka

13. 4. • Atalje Amuse, Cankarjev trg 6, Škofja Loka, 10.00

LIKOVNA RAZSTAVA – INICIALKE

TORBICA – AMUSE DELAVNICA MOKREGA POLSTENJA (FILCANJA)

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Informacije: Anja Musek, 031 855 468, anja@musek.eu, www.amuse.si

10. 4. in 24. 4. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00–18.00

13. 4. • Galerija Ivana Groharja, 10.00

ŠAHOVSKE DELAVNICE – ŠAH Z LEONOM MAZIJEM

PRAVLJICA V GALERIJI: ZGODBE IZ MUZEJSKEGA KOVČKA

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Informacije: Petra Čičić, 040 623 558, drustvograble@gmail.com

10. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 18.00

13. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.00

BREZPLAČNO PREDAVANJE: UPORABNE RASTLINE V OKRASNEM VRTU

MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: BLAGOSLOVI ME, MOJ TALISMAN

Informacije: TIC Škofja Loka, 04 517 06 00, info@visitskofjaloka.si

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

10. 4. • Kapela Loškega gradu, 19.00

15. 4. • Kapucinski samostan Škofja Loka, 20.00

MEDNARODNI CIKEL KONCERTOV: TATIANA DIVAKOVA IN BAROČNI
ORKESTER UNIVERZE V LJUBLJANI

PASIJONSKO SPOROČILO – RAJ

Informacije: Jana Fojkar, 04 511 23 12, jana.fojkar@skofjaloka.si

Informacije: br. Jožko Smukavec, 041 860 350, kapucini.loka@rkc.si in
Andreja Ravnihar Megušar, 031 330 436, andreja.megusar@amis.net

11. 4. • Strelišče – Partizanska 1, Škofja Loka, 9.00

16. 4. • Šent dnevni center Škofja Loka, Mestni trg 38, 9.30–11.00

PRVENSTVO PZDU GORENJSKE V STRELJANJU

DELAVNICA O SOCIALNIH VEŠČINAH NA TEMO EMPATIJA

Informacije: Ivan Hafner, 041 971 271

Informacije: Špela Podobnik, 04 518 37 30

11. 4. • Vrtec Škofja Loka, Večnamenski prostor enote Najdihojca,
Podlubnik 1d, 17.00

16. 4., 23. 4. in 30. 4. • športno igrišče za OŠ Cvetka Golarja, 14.00–16.00

POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM

Informacije: Nejc Novak, 040 326 165, blok@familija.eu

Informacije: Ema Hafner, 04 51 27 651, ema.hafner@guest.arnes.si
11. 4. • Velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a, 17.00
ODNOSI Z MEDIJI – ČE TE NI V MEDIJIH, TE NI!
Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,
www.ooz-skofjaloka.si
11. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
USTVARJALNA DELAVNICA – PISANI PIRHI (ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
12. 4. • Kristalna dvorana Sokolskega doma, 19.00

POTUJOČA TELOVADNICA

16. 4. • Loški muzej, dnevna soba, 17.00
ŠTUDIJSKI KROŽEK LOČANKE
Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si
16. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30
GLASBENA URA PRAVLJIC – POSLUŠAJ PRAVLJICO IN SPOZNAJ
INŠTRUMENT (ZA OTROKE OD 4. LETA DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
16. 4.–18. 5. • Rokodelski center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
odprtje ob 18.00

KONCERT PEVSKEGA ZBORA LUBNIK – GENERACIJE POJEJO

ODPRTJE RAZSTAVE ROKODELCI MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Informacije: Matija Oblak, matija.obl@gmail.com

Informacije: 04 51 12 460, rokodelskicenter@visitskofjaloka.si

12. 4. • Jurjeva dvorana, Stara Loka, 19.30

16. 4. • Kašča na Spodnjem trgu, 19.00

BOTRINJA – IZ RODA V ROD

STROKOVNO PREDAVANJE: UPORABA KONOPLJE V ZDRAVILNE NAMENE

Informacije: Mirjam Kopše, 031 725 758, mirjam.kopse@gmail.com

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

13. 4. • Mestni trg, Škofja Loka, 9.00–13.00

17. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 10.00–12.00

PASIJONSKE DELAVNICE NA MESTNEM TRGU

IGRARIJE S KNJIGO (ZA OTROKE OD 1. DO 6. LETA)

Informacije: Jožica Žnidaršič, 051 344 119, jznidarsic@gmail.com

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

PRIREDITVE | 43

april 2019
17. 4. • Krajevna knjižnica Trata, 13.30–14.30

22. 4. • Kapucinski samostan Škofja Loka, 20.00

KNJIŽNICA MENE BRIGA

ROMUALDOV DAN V KAPUCINSKEM SAMOSTANU

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Informacije: br. Jožko Smukavec, 041 860 350, kapucini.loka@rkc.si

17. 4. • Velika sejna soba UE Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, 17.00–19.15

23. 4. • Jurjeva dvorana v Stari Loki, 17.00–19.00

DELAVNICA: GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM JAVNO
NASTOPAM

Informacije: Andreja Ravnihar Megušar, 031 330 436,
andreja.megusar@amis.net, lonka@staraloka.si

Informacije: Jana Šifrar, 04 506 02 20, jana.sifrar@ra-sora.si
17. 4. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00–19.00

DRAMSKA UPRIZORITEV PASIJONA »GLEJTE, ČLOVEK!«

23. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.30

ŠAHOVSKE URICE

ZAKLJUČEK UR PRAVLJIC: MAČEK MURI (GLASBENO-GLEDALIŠKA
PREDSTAVA)

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 19.30

23. 4. • Krajevna knjižnica Trata, 19.00

KRISTALNI ABONMA | MLADI LOČANI

BRALNI KROŽEK: KNJIGOSNEDKE

Informacije: Sokolski dom Škofja Loka, 04 511 23 35,
info@sokolskidom.si

Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

17. 4. • Kavarna Vahtnca, Mestni trg 31, 20.00
VAHTNŠKI ZABLUES
Informacije: Nika Orač, 040 519 475, nika.orac@gmail.com
18. 4. • Mladinski oddelek Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, 16.00
RAZGIBAJMO MOŽGANČKE – ZA OSNOVNOŠOLCE:
REŠEVANJE KVIZA
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
18. 4. • Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 17.00
SREČANJA OB HUMANISTIKI – V ČEM SE »ŽIVO« RAZLIKUJE OD
»NE-ŽIVEGA«?
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si
18. 4. • Krajevna knjižnica Trata, 17.30
USTVARJALNA DELAVNICA: PISANI PIRHI (ZA OTROKE OD 4. LETA
DALJE)
Informacije: 04 511 25 00, info@knjiznica-skofjaloka.si

24. 4. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, 17.00
NEPREMIČNINE Z VIDIKA DDV
Informacije: Julija Primožič, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net,
www.ooz-skofjaloka.si
24. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 18.00
LETNI KONCERT GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA
Informacije: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si
25. 4. • Mestni trg in Sokolski dom, 17.30
NAŠIH 70 LET
Informacije: Cveta Škopelja, 040 226 667
25. 4. • Športna dvorana Trata, 19.00
CVETKO/UNESCO IMA TALENT
Informacije: Andrej Novljan, andrej.novljan@oscg.si, www.oscg.si
25. 4. • Galerija Franceta Miheliča v Kašči, 19.00
PREDAVANJE JOŽE ŠTUKL: OBOROŽITEV V 1. SVETOVNI VOJNI

19. 4. • Kreativni center Kreativnice, Spodnji trg 40, 18.00

Informacije: pr@loski-muzej.si, www.loski-muzej.si

GOSTUJOČA UMETNICA V KREATVNICAH: SABA SKABERNE –
POGOVOR Z UMETNICO

25. 4. • Kavarna Vahtnca, Mestni trg 31, 20.00

Informacije: kreativnice@visitskofjaloka.si,
www.facebook.com/kreativnice, sabaskaberne.blogspot.com

Informacije: Nika Orač, 040 519 475, nika.orac@gmail.com

20. 4. • Kavarna Vahtnca, Mestni trg 31, 20.00

26. 4. • Sokolski dom Škofja Loka, 17.00

VAHTNŠKI STAND UP

SLOVESNOST OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU

Informacije: Nika Orač, 040 519 475, nika.orac@gmail.com

Informacije: Štefan Kalamar, 04 512 00 05, zb.skofjaloka@siol.net

20. 4. • Loški Pub, 21.00

27. 4. • Škofja Loka, Mestni trg, 8.00–12.00

LADIES NIGHT V VAHTNCI

KONCERT SKUPINE SIDDHARTA

CVETLIČNI SEJEM

Informacije: agencijakoncerti@gmail.com

Informacije: Andreja Križnar, 04 517 06 00, www.visitskofjaloka.si
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OVEN
21. 3.–21. 4.
Z vami ne bo nič narobe, le odgovarjalo
vam bo, da se ljudje vrtijo okoli vas. Malo
se boste naredili uboge in na ta način
dobili vso pozornost, po kateri ste hrepeneli. Ne glede na to, ali boste v službenem okolju ali pod domačim okriljem
– vsi bodo mirne duše igrali vašo igro. Na
trenutke boste prav smešni. Naj vam ne
pride v navado.

BIK
22. 4.–20. 5.
Čeprav ste po značaju zelo trmasti in nikoli ne odstopate od svojega mnenja in
že začrtanih odločitev, se bojite tveganj
in strah vas je novih stvari in izzivov, ki jih
ne poznate najbolje. Ampak tokrat mimo
tega ne bo mogoče iti. Še dobro, da ne,
kajti končno boste lahko pokazali tudi
drugim vse svoje znanje in talente.

DVOJČKA
21. 5.–21. 6.
Življenje je ta trenutek, sedaj. Pozabite
na preteklost, od katere nimate prav nič,
saj se je vse to že zgodilo. Dihati je privilegij, in ko se boste ozrli okoli sebe, boste spoznali, da je še veliko stvari, ki jih
morate doživeti. Sprejeli boste ponujeno
pomoč, pozabili na bremena, odstranili
temne oblake in s tem naredili prostor
soncu.

RAK
22. 6.–22. 7.
Prelagali ste obveznosti in kar nekako
verjeli, da bodo šle mimo vas, čeprav dobro veste, da tako ne gre. Ni kaj, to obdobje boste posvetili starim nedokončanim
zadevam in prej, kot si mislite, se boste
lahko podali v nove zmage, ki vas čakajo.
V ljubezni vas čakata zanimivo odkritje in
pogovor, ki vam odgovori na vprašanja.

LEV
23. 7.–23. 8.
Čaka vas kar nekaj odgovornosti, tudi pri
ljudeh, ki jim trenutno ne gre najbolje. Z
nesebično pomočjo drugim se tudi vam
začnejo odpirati vrata v nove in zanimive
priložnosti. Možen odhod v tujino vam
malo spremeni načrte, a na koncu vas bo
še vedno čakal isti cilj. Zadovoljni boste
in mirni.

DEVICA
24. 8.–23. 9.
Včasih se vam zdi, da se vsem okoli vas
veliko dogaja, le vi sami stojite na mestu.
Občutek, da ste spregledani, da niste
slišani in ste nepomembni za vse druge.
Vendar to ni res in kmalu boste spoznali,
kako v resnici gledajo na vas. Zavest, da
pa le nekaj predstavljate, vas bo dvignil
nad oblake. Pazite, da se boste znali pravi čas spustiti.

TEHTNICA
24. 9.–23. 10.
Imeli ste velik osebni izziv in opravili ste
ga bolje od pričakovanega. Ne smete
spati in počivati na lovorikah. Pred vami
so projekti, ki se jih ne boste ustrašili in
obeta se vam niz manjših in večjih zmag.
Veliko prostega časa boste posvetili svojim najbližjim, ki hrepenijo po vaši pozornosti. Zanje vam ne bo prav nič težko.

ŠKORPIJON
24. 10.–22. 11.
Pred seboj imate obdobje, ko bo vaš urnik precej natrpan z delom. Težko bo na
njem najti čas, ki bi ga lahko posvetili
samo sebi. Ne bo vam preostalo drugega,
kot da zavihate rokave in delate, delate
... Seveda vas kasneje čaka priznanje in
potrditev uspešnosti. Presenetila vas bo
oseba nasprotnega spola.

STRELEC
23. 11.–21. 12.
Ne marate sprenevedanja in občutka, da
se nekdo z vami igra. Na glas boste povedali vse, kar vas moti, in na koncu boste
prav prijetno presenečeni. Kajti končno
boste tudi sami povedali, kaj je tisto, kar
vas moti, in kaj je tisto, kar imate radi in
vam prikliče nasmeh na obraz. Vse je enkrat prvič; samo naprej.

KOZOROG
22. 12.–20. 1
Kadar vam gre kaj narobe, se znate v mislih prestaviti v domišljijski svet. Vizualizacija je tista, ki lahko prinese pozitivne
spremembe. V deževnem dnevu si lahko
pričarate sonce, ko ste na tleh, pa lahko
pred seboj zagledate viseči most, ki vas
pelje naprej in čez težave. Samo od nas je
odvisno, kaj in kako si ustvarimo v glavi
in mislih.

VODNAR
21. 1.–19. 2.
Že nekaj časa vam nekaj manjka, pa si
niste znali razložiti, kaj bi to lahko bilo.
Metuljčki različnih barv so se že prebudili in prav kmalu jih boste tudi vi začutili.
Imeti rad je lepo, biti ljubljen še lepše.
Ljubezen boste zajeli z veliko žlico in ne
bojte se – ne bo je zmanjkalo. V poslovnem svetu boste blesteli in uživali.

RIBI
20. 2.–20. 3.
Pomembna je človekova notranjost. Katere so tiste res prave vrednote, ki nas
označujejo? Vse to veste, a obremenjevali se boste z zunanjostjo in kako vas
vidijo drugi. Pomanjkanje samozavesti
vas ne bo iztirilo, ampak se boste začeli
posvečati sebi, zdravo živeti, skrbeti za
več športne aktivnosti in proste trenutke
preživljati v naravi.
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Vprašajmo
življenje.
Zaradi tistih,
ki jih imamo radi.

Kaj bi bilo
z našimi
najdražjimi,
če nas ne bi
bilo več?

tiskan_oglas_zivljenjska_druzina1_176x239_senca.indd 1

Družina Čolić
Lukovica, 2018

20/03/2019 10:57
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NAJ VAŠE VOZILO

ZASIJE!

Izberite

RAINTECS
in privoščite
svojemu vozilu
najboljšo nego.

V avtopralnici na bencinskem servisu OMV
v Škofji Loki poskrbimo za vaš avtomobil
z nežnim čiščenjem in najnaprednejšo tehnologijo.
Pri čiščenju uporabljamo trakove Softecs,
ki na vozilu ne puščajo nobenih sledi.
Priporočamo vam najbolj sodoben in učinkovit
program RAINTECS, ki neguje in ščiti barvo
pred vremenskimi vplivi ter pospeši odtok
deževnice iz površine vozila.
Obiščite nas s svojim jeklenim konjičkom
in se prepričajte sami!
Stimacom d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 4220 Škofja Loka

Nagrade: 3-krat bon za 3 pranja
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do četrtka, 18. aprila 2019, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Oleander (Nerium oleander)

Grmasta marjeta (Argyranthemum frutescens)

Sredozemska lončnica, za sončne lege.
Premer lončka: pribl. 14 cm. Št. art.: 1432855 in dr.

Lončnica z belimi cvetovi. Dolgo cvetoča rastlina za poletje. Za sončne do polsenčne lege.
Premer lončka pribl. 18 cm. Na voljo tudi kot drevesce. (brez okrasnega lončka) Št. art.: 6745111

3,49

kos od

Aranžma rastlin „Confetti”
Barvita kombinacija 3 rastlin, npr. zvončic, petunij in verben.
Za sončne lege. Premer lončka: pribl. 12 cm. Na voljo tudi
v visečem koritu premera 25 cm. Št. art.: 1259944 in dr.

10,99
kos

Pisanolistna japonska vrba
(Salix integra „Hakuro Nishiki“)
S pisanimi listi. Primerna za samotne lege. Za sončne do polsenčne lege.
Višina stebla: pribl. 80 cm. V 5-litrski posodi. Št. art.: 1210285

11,99
kos

Dipladenija (Dipladenia)
Kakovostna in trpežna rastlina. Za sončne do polsenčne lege. Na voljo
v rdeči, roza ali beli barvi. Premer lončka: pribl. 14 cm. Št. art.: 1432848

Velja samo v OBI KRANJ, Stara cesta 25, tel. št.: 04/281 24 28

Ponudba velja do 30. 4. 2019

OBI D.O.O., JURČKOVA CESTA 226, LJUBLJANA

idealen za teraso

pomladni trend

